
 REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W RUDNIKU NAD SANEM  prowadzony na podstawie: 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych)  

 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. 2015 poz. 719 
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Rekrutacja pracowników 
pomocniczych, 

administracyjnych oraz 
nauczycieli 

Dyrektor  Zgoda osób, których te 
dane dotyczą 

Ustawa z dnia 26 czrwca 
1974r. Kodeks pracy (Dz. 
U. z 2018r, poz.108)- w 

szczeg. art. 22 ust 1 

Rekrutacja 
pracowników 

Kandydaci do pracy Dane identyfikacyjne, 
dane adresowe, dane o 
wykształceniu, stażu 
pracy, uprawnieniach 

zawodowych 

Dane zbierane są 
od osób, których 
dane osobowe  
dotyczą,  

 

Dane nie są 
przekazywane innym 

podmiotom 

Nie dotyczy Dane nie są 
przekazywane 

innym 
podmiotom 

Nie dotyczy Kandydaci do 
pracy 

Po zakończeniu 
procesu 
rekrutacyjnego 

Nie dotyczy Zamykane szafy w 
pomieszczeniach 

zamykanych, 
dostępnych tylko 

dla 
upoważnionych 
osób. Kontrola 

dostępu do 
systemu 

informacyjnego, 
dostęp tylko dla 

osób 
upoważnionych 

 

Prowadzenie rejestru 
pracowników, akt 
pracowniczych i 

ewidencji czasu ich pracy 

Samodzielne 
stanowisko ds. 

kadr 

Umowa o pracę 
Ustawa z dnia 26 czrwca 
1974r. Kodeks pracy (Dz. 
U. z 2018r, poz.108)- w 

szczeg. art. 22 w związku 
z art. 94 pkt.9a i 9b 

Prowadzenie 
ewidencji 

pracowników 
zgodnie z 

Kodeksem Pracy 

Pracownicy pomocniczy 
(sprzątaczki, pracownicy 

gospodarczy), 
administracyjni, 

nauczyciele 

Dane identyfikacyjne, 
dane adresowe, dane o 

wykształceniu, przebiegu 
pracy, absencji, dane o 
zakresie obowiązków, 
stawce wynagrodzenia, 
karach i nagrodach oraz 

inne dane wymagane 
zgodnie z Kodeksem 

pracy 

Dane zbierane są 
od osób, których 
dane osobowe  
dotyczą,  
 

Dane nie są 
przekazywane innym 

podmiotom 

Nie dotyczy ZUS, inne 
firmy 

ubezpieczenio
we- dotyczy 
tylko osób 

posiadających 
polisy 

ubezpieczenio
we 

Nie dotyczy Pracownik 50 lat art. 51u 
ust.1 z dnia 14 
lipca 1983r. o 
narodowym 
zasobie 
archiwalnym i 
archiwach (Dz. 
U. z 2018r., 
poz. 217) 

Nie dotyczy Zamykane szafy w 
pomieszczeniach 

zamykanych, 
dostępnych tylko 

dla 
upoważnionych 
osób. Kontrola 

dostępu do 
systemu 

informacyjnego, 
dostęp tylko dla 

osób 
upoważnionych, 

instalacja 
oprogramowania 

typu firewall, 
system 

antywirusowy, 
system 

wykrywania 
włamań w 
gabinecie 
kadrowej 

Załącznik Nr 10  do „Polityki bezpieczeństwa  
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Rudniku na Sanem ” 

 



 

Zgłoszenie pracowników i 
ich rodzin do ZUS, 

aktualizacja zgłoszeń i 
przekazywanie danych o 

zwolnieniach 

Samodzielne 
stanowisko ds. 

kadr 

Ustawa z dnia 13 
października 1998r. o 
systemie ubezpieczeń 
społecznych (Dz. U. z 

2017r., poz. 1778- art. 1,6 
oraz 6a) 

Zgłoszenia 
pracowników i 
członków jego 

rodziny do ZUS, 
aktualizacja 

zgłoszenia oraz 
przekazywanie 

informacji o 
zwolnieniach 

Pracownicy pomocniczy 
(sprzątaczki, pracownicy 

gospodarczy0, 
administracyjni, 

nauczyciele 

Dane identyfikacyjne, 
dane adresowe, dane o 
Odziele Kasy Chorych 

oraz inne dane wymagane 
w formularzu ZUS ZUA- 

zgłoszenie, ZUS IUA- 
zmiana danych, ZUS 

ZWUA- wyrejestrowanie, 
ZUS ZCNA- zgłoszenie 
członka rodziny, ZAS- 

wniosek o ustalenie 
okresu zasiłkowego, OL-

2- wniosek o kontrolę 
zaświadczenia 

lekarskiego, Z15A- 
zgłoszenie opieki nad 

dzieckiem, Z15B- 
zgłoszenie opieki nad 

innym członkiem rodziny 

Dane zbierane są 
od osób, których 
dane osobowe  
dotyczą,  
 

ZUS Nie dotyczy ZUS, inne 
firmy 

ubezpieczenio
we- dotyczy 
tylko osób 

posiadających 
polisy 

ubezpieczenio
we 

Nie dotyczy Pracownik 50 lat (art. 125a 
ust. 4 uatawy z 
dnia 17 grudnia 
1998r. o 
emeryturach i 
rentach 
Funduszu 
Ubezpieczeń 
Społecznych 
(Dz. U. z 
2017r. poz. 
1383) 

Nie dotyczy Zamykane szafy w 
pomieszczeniach 
zamykanych, 
dostępnych tylko 
dla 
upoważnionych 
osób. Kontrola 
dostępu do 
systemu 
informacyjnego, 
dostęp tylko dla 
osób 
upoważnionych, 
instalacja 
oprogramowania 
typu firewall, 
system 
antywirusowy, 
system 
wykrywania 
włamań, 
Szyfrowana 
transmisja podczas 
przekazywania 
danych 

 

Prowadzenie rozliczeń z 
pracownikami, wypłata 
wynagrodzeń naliczanie 
obciążeń oraz naliczanie 

składek do ZUS 

Samodzielne 
stanowisko ds. 

kadr 

Umowa o pracę 
Ustawa z dnia 26 czerwca 

1974r.  Kodeks Pracy 
(Dz. U. z 2018r. poz. 108 
)dział III wynagrodzenia, 

ustaawa z dnia 13 
października 1998r. o 
systemie ubezpieczeń 
społecznych (Dz, U. z 

2017r. poz. 1778- art. 1,6 
oraz 6a 

Ustawa z dnia 26 stycznia 
1982r. Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2017r. poz. 
1189- rozdział 5 

Ustawa z dnia z dnia 4 
marca 1994 

r.ozakładowym 
funduszu 

świadczeńsocjalnych 
(t.j.: Dz. U. z 2017r., 

poz.2191) 

Prowadzenie 
rozliczeń z 

pracownikami, 
naliczanie 
potrąceń, 

obliczanie składek 
ZUS 

Pracownicy pomocniczy 
(sprzątaczki, pracownicy 

gospodarczy0, 
administracyjni, 

nauczyciele 
Byli pracownicy - 
emeryci i renciści 

Dane identyfikacyjne, 
dane adresowe, dane 

kadrowe (wysługa lat, 
stawka wynagrodzeń) 
dane o czaise pracy, 

przyznanych nagrodach, 
potrąceniach (składki 
związkowe, zajęcia 

komornicze itp.), numery 
kont dla przelewów 

bankowych 

Dane zbierane są 
od osób, których 
dane osobowe  
dotyczą,  
 

ZUS Nie dotyczy Banki, urzędy 
skarbowe, 
ZUS, inne 

firmy 
ubezpiczeniow

e- dotyczy 
tylko osób 

posiadających 
polisy 

ubezpieczenio
we 

Nie dotyczy Pracownik 
Byli pracownicy 

- emeryci i 
renciści 

50 lat (art. 125a 
ust. 4 uatawy z 
dnia 17 grudnia 
1998r. o 
emeryturach i 
rentach 
Funduszu 
Ubezpieczeń 
Społecznych 
(Dz. U. z 
2017r. poz. 
1383) 

Nie dotyczy Zamykane szafy w 
pomieszczeniach 

zamykanych, 
dostępnych tylko 

dla 
upoważnionych 
osób. Kontrola 

dostępu do 
systemu 

informacyjnego, 
dostęp tylko dla 

osób 
upoważnionych, 

instalacja 
oprogramowania 

typu firewall, 
system 

antywirusowy, 
system 

wykrywania 
włamań, 

Szyfrowana 
transmisja podczas 

przekazywania 
danych 

 Dokumentacja 
ubezpieczeniowa 
pracowników 
 

Dyrektor , Główny 
księgowy 

Rozporządzenie Ministra 
Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 19 
grudnia 2002 r. w sprawie 
trybu uznawania 
zdarzenia powstałego w 
okresie ubezpieczenia 
wypadkowego za 
wypadek przy pracy, 
kwalifikacji prawnej 
zdarzenia, wzoru karty 
wypadku i terminu jej 
sporządzenia ze zm. 

Obowiązki 
wynikające  
z przepisów prawa 
 

dane osobowe 
pracowników, 
dane osobowe członków 
rodziny pracownika 

PESEL/ imiona i 
nazwisko/ data i miejsce 
urodzenia/ adres/ 

Dane zbierane są 
od osób, których 
dane osobowe  
dotyczą,  
 

1) Dane udostępniane 
są na podstawie 
pisemnego wniosku 
złożonego przez 
wnioskodawcę 
zatwierdzonego 
każdorazowo przez 
Administratora 
Danych osobowych – 
Dyrektor Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w 
Rudniku nad Sanem  
2) Dane ze zbioru nie 
są udostępniane innym 
podmiotom niż 
upoważnione na 
podstawie przepisów 
prawa 
 

 
ZUS, inne firmy 
ubezpieczeniowe 
 
 
 
 

Starostwo  
Powiatowe w  
Nisku w  
szczególności  
Wydział O 
światy i  
Finansów 

nie dotyczy 
 

Pracownik 
Firma ubezpiecz 

Na czas 
umowy 

Nie dotyczy Zamykane szafy w 
pomieszczeniach 
zamykanych, 
dostępnych tylko 
dla 
upoważnionych 
osób. 

 Dokumentacja 
ubezpieczeniowa uczniów 

Główny księgowy Zgoda osób, których dane 
dotyczą,  rodziców, 
opiekunów prawnych 
 

Obowiązki 
wynikające  
z przepisów prawa 

dane osobowe uczniów, 
rodziców/opiekunów 

prawnych 

PESEL/ imiona i 
nazwisko/ data i miejsce 
urodzenia/ adres/ 

Dane zbierane są 
od osób, których 
dane osobowe 
dotyczą,  
 

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

 

Firma 
ubaepieczeniowa 
 
 
 
 
 

Starostwo  
Powiatowe w  
Rudniku nad 
Sanem w  
szczególności  
Wydział O 
światy i  
Finansów 

nie dotyczy 
 

Firma 
ubezpieczeniowa 

Na czas 
umowy 

Nie dotyczy Zamykane szafy w 
pomieszczeniach 
zamykanych, 
dostępnych tylko 
dla 
upoważnionych 
osób 
 w  sekretariacie 



 Dokumentacja 
powypadkowa 

Dyrektor, Rozporządzenie Ministra 
Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 19 
grudnia 2002 r. w sprawie 
trybu uznawania 
zdarzenia powstałego w 
okresie ubezpieczenia 
wypadkowego za 
wypadek przy pracy, 
kwalifikacji prawnej 
zdarzenia, wzoru karty 
wypadku i terminu jej 
sporządzenia ze zm. 
 

Obowiązki 
wynikające  
z przepisów prawa 
 

dane osobowe 
pracownika,  
dane osobowe uczniów, 
rodziców/opiekunów 
prawnych 

imię i nazwisko/ 
nazwisko rodowe/ data i 
miejsce urodzenia/ adres/ 
stanowisko/ informacja o 
stanie zdrowia 

Dane zbierane są 
od osób, których 
dane osobowe 
dotyczą,  
 

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

 

BHP Organ 
prowadzący, 
firma 
ubezpieczenio
wa, 
poszkodowany 

nie dotyczy 
 

BHP 10 lat 
Kodeks pracy 
art. 234  

Organ 
prowadzący 

Zamykane szafy w 
pomieszczeniach 
zamykanych, 
dostępnych tylko 
dla 
upoważnionych 
osób. 

 Rejestr Korespondencji  
 

Dyrektor, 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.) 

Obowiązki 
wynikające  
z przepisów prawa 
 

dane osobowe nadawcy 
korespondencji 
 

imiona i 
nazwisko/firma/adres 
/Regon/NIP 

Dane zbierane są 
od osób, których 
dane osobowe 
dotyczą,  
 

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

 

Nie dotyczy Dane nie są 
przekazywane 
innym 
podmiotom 

nie dotyczy 
 

Adresat  Nie dotyczy Zamykane szafy w 
pomieszczeniach 
zamykanych, 
dostępnych tylko 
dla 
upoważnionych 
osób 

 Ewidencja osób 
upoważnionych do 
przetwarzaniu danych 
osobowych; 

Dyrektor, ustawa o ochronie danych 
osobowych 

Obowiązki 
wynikające  
z przepisów prawa 
 

dane osobowe 
pracowników 
 

imię i nazwisko/ miejsce 
zatrudnienie/stanowisko 

Dane zbierane są 
od osób, których 
dane osobowe 
dotyczą,  
 

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

 

Nie dotyczy Dane nie są 
przekazywane 
innym 
podmiotom 

nie dotyczy 
 

Administrator 
Danych 

Osobowych 

 Nie dotyczy Zamykane szafy w 
pomieszczeniach 
zamykanych, 
dostępnych tylko 
dla 
upoważnionych 
osób 

 Kontrahenci  Dyrektor, Ustawa z dnia 23 kwietnia 
1964 r. - Kodeks cywilny 
ze zm. 
Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień 
publicznych ze zm. 
 

Obowiązki 
wynikające  
z przepisów prawa 
 

dane osobowe 
kontrahentów 
 

imiona i 
nazwisko/firma/adres 
/Regon/NIP 

Dane zbierane są 
od osób, których 
dane osobowe 
dotyczą,  
 

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

 

Organ prowadzący Organ 
prowadzący 

nie dotyczy 
 

Adresat Czas umowy Nie dotyczy Zamykane szafy w 
pomieszczeniach 
zamykanych, 
dostępnych tylko 
dla 
upoważnionych 
osób 

 System Informacji 
Oświatowej  

Dyrektor, 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 ze 
zm. 

Obowiązki 
wynikające  
z przepisów prawa 
 

dane osobowe uczniów i 
pracowników  
 

PESEL/ płeć/ 
wykształcenie/ staż pracy/ 
warunki zatrudnienia/ 
tytuł zawodowy/ 
wysokość zarobków/ 
uzyskane/ kwalifikacje/ 
nieobecności w pracy 
PESEL/ imiona i 
nazwisko/ data i miejsce 
urodzenia/ płeć/ 
adres/klasa 
 

Dane zbierane są 
od osób, których 
dane osobowe 
dotyczą,  
 

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

 

Ministerstwo 
Edukacji 
Narodowej 

Dane nie są 
przekazywane 
innym 
podmiotom 

nie dotyczy 
 

Rodzice lub 
opiekunowie 

prawni, Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej, 
Poradni 

Psychologiczno- 
Pedagogiczna,, 

PFRON 

 Nie dotyczy Ściśle 
kontrolowany 
dostęp do danych- 
dostęp tylko dla 
osób 
uprawnionych, 
zarejestrowanych 
użytkowników 
Komputery 
używane do 
dostępu do danych 
zabezpieczono 
przed atakami z 
sieci zewnętrznej 
systemem 
antywirusowym  
Transmisja danych 
do oraz z serwera 
bazy danych 
systemu 
zabezpieczona jest 
kryptograficznie 
Serwis i dostęp do 
bazy danych 
zabezpieczony jest 
przez dostawce 
usług wdrożeniem 
środków ochrony 
fizycznej i 
logicznej przez 
zastosowanie 
firewalli i innych 
narzędzi 
zabezpieczających 
w sekretariacie 



 Zmodernizowany System 
Informacji Oświatowej 

Dyrektor, 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 ze 
zm. 

Obowiązki 
wynikające  
z przepisów prawa 
 

dane osobowe uczniów i 
pracowników  
 

PESEL/ płeć/ 
wykształcenie/ staż pracy/ 
warunki zatrudnienia/ 
tytuł zawodowy/ 
wysokość zarobków/ 
uzyskane/ kwalifikacje/ 
nieobecności w pracy 
PESEL/ imiona i 
nazwisko/ data i miejsce 
urodzenia/ płeć/ 
adres/klasa 
 

Dane zbierane są 
od osób, których 
dane osobowe 
dotyczą,  
 

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

 

Ministerstwo 
Edukacji 
Narodowej 

Dane nie są 
przekazywane 
innym 
podmiotom 

nie dotyczy 
 

Rodzice lub 
opiekunowie 

prawni, Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej, 
Poradni 

Psychologiczno- 
Pedagogiczna,, 

PFRON 

 Nie dotyczy Ściśle 
kontrolowany 
dostęp do danych- 
dostęp tylko dla 
osób 
uprawnionych, 
zarejestrowanych 
użytkowników 
Komputery 
używane do 
dostępu do danych 
zabezpieczono 
przed atakami z 
sieci zewnętrznej 
systemem 
antywirusowym  
Transmisja danych 
do oraz z serwera 
bazy danych 
systemu 
zabezpieczona jest 
kryptograficznie 
Serwis i dostęp do 
bazy danych 
zabezpieczony jest 
przez dostawce 
usług wdrożeniem 
środków ochrony 
fizycznej i 
logicznej przez 
zastosowanie 
firewalli i innych 
narzędzi 
zabezpieczających 

 Rekrutacja uczniów – 
nauczanie 
wczesnoszkolne, szkolne 

Dyrektor, Ustawa z dnia 14 grudnia 
2016r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017r. poz. 59) 
w szczególności art. 133 

Przeprowadzenie 
rekrutacji 

Kandydaci, rodzice, 
opiekunowie prawni 

Imię, nazwisko, data 
urodzenia oraz numer 
PESEL kandydata, seria 
nr i numer paszportu, 
adres poczty 
elektronicznej i numery 
telefonów rodziców 
kandydata, oświadczenie 
o miejscu zamieszkania 
rodziców kandydata i 
kandydata, oświadczenie 
o wielodzietności rodziny 
kandydata, orzeczenie o 
potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze 
względu na 
niepełnosprawność, 
orzeczenie o 
niepełnosprawności lub o 
stopniu 
niepełnosprawności lub 
orzeczenie równoważne, 
prawomocny wyrok sądu 
rodzinnego orzekający   
rozwód lub separację lub 
akt zgonu oraz 
oświadczenie o samotnym 
wychowywaniu dziecka 
oraz niewychowywaniu 
żadnego dziecka wspólnie 
z jego rodzicem, 
dokument poświadczający 
objęcie dziecka pieczą 
zastępczą, oświadczenie o 
dochodzie na osobę w 
rodzinie kandydata 

Dane zbierane są 
od osób, których 
dane osobowe 
dotyczą,  
 

Dane nie są 
przekazywane innym 
podmiotom 

Nie dotyczy Dane nie są 
przekazywane 
innym 
podmiotom 

Nie dotyczy Zgłoszenie 
dokonane przez 

rodziców lub 
opiekunów 
prawnych 

1 rok art. 160 
ust. 2 ustawy z 
14 grudnia 
2016r. Prawo 
oświatowe Dz. 
U. z 2017r. 
poz. 59 

Organ 
prowadzący 

Zamykane szafy w 
pomieszczeniach 
zamykanych, 
dostępnych tylko 
dla 
upoważnionych 
osób. Kontrola 
dostępu do 
systemu 
informacyjnego, 
dostęp tylko dla 
osób 
upoważnionych, 
instalacja 
oprogramowania 
typu firewall, 
system 
antywirusowy, 
system 
wykrywania 
włamań, 
Szyfrowana 
transmisja podczas 
przekazywania 
danych 



 Teczki osobowe uczniów Dyrektor, ustawa z dnia 7 września 
1991 r. o systemie 
oświaty ze zm. oraz 
rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej 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. 

Obowiązki 
wynikające  
z przepisów prawa 
 

dane osobowe uczniów PESEL/ imiona i 
nazwisko/ data i miejsce 
urodzenia/ płeć/ adres/ nr 
telefonu/ e-mail/ imiona, 
nazwiska i adres rodziców 
(prawnych opiekunów)/ 
numer legitymacji 
szkolnej/ obywatelstwo/ 
osoba kontaktowa/ 
wykształcenie/ historia 
nauki/ wyznanie/ 
informacje o stanie 
zdrowia/ orzeczenia 
poradni psychologiczno-
pedagogicznej/stopień 
niepełnosprawności 
intelektualnej 

Dane zbierane są 
od osób, których 
dane osobowe 
dotyczą, ich 
rodziców i 
opiekunów 
prawnych  
 

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

 

Nie dotyczy Dane nie są 
przekazywane 
innym 
podmiotom 

nie dotyczy 
 

Rodzice lub 
prawni 

opiekunowie 

5 lat 
Po zakończeniu 
pobytu w 
szkole (do 
chwili 
ukończenie 
przez ucznia 
szkoły) 

Nie dotyczy Zamykane szafy w 
pomieszczeniach 
zamykanych, 
dostępnych tylko 
dla 
upoważnionych 
osób w 
sekretariacie 

 Ewidencja uczniów Sekretariat  Ustaw a z dnia 7 września 
1991r. o systemie oświaty 
(Dz. U. 2017, poz. 2198) 

&10 Rozporządzenia 
Ministra 
EdukacjiNarodowej w 
sprawie sposobu 
prowadzenia 
przezpubliczne 
przedszkola, szkoły i 
placówkidokumentacji 
przebiegu nauczania, 
działalnościwychowawcz
ej i opiekuńczej oraz 
rodzajów tej 
dokumentacji (Dz. U. z 
2014 r. poz. 1170) 

Prowadzenie 
księgi uczniów 

Uczniowie szkoły Dane identyfikacyjne 
ucznia (imię, nazwisko, 
data i miejsce urodzenia, 
PESEL, adres 
zamieszkania ucznia, 
dane o rodzicach (imię, 
nazwisko, adres 
zamieszkania, jeżeli są 
różne od adresu 
zamieszkania ucznia 
Data rozpoczęcia nauki, 
oddział do którego 
przyjęto oraz data 
ukończenia szkoły albo 
data i przyczyna jej 
opuszczenia 

Dane zbierane są 
od osób, których 
dane osobowe 
dotyczą, ich 
rodziców i 
opiekunów 
prawnych  
 

Dane zbierane są od 
osób, których dane 
osobowe dotyczą, ich 
rodziców i opiekunów 
prawnych  

 

Centrum 
Informatyczne 

Edukacji z 
siedzibą w 

Warszawie przy ul. 
aleja Jana 

Chrystiana Szucha 
25.(System 
Informacji 

Oświatowej) 

Dane są 
przekazywane 
do SIO na 
podstawie 
art.14 Ustawy a 
dnia 15 
kwietnia 2011r, 
o Systemie 
Informacji 
Oświatowej(Dz
. U. 2017, poz. 
2159) 

Nie dotyczy Rodzice lub 
prawni 

opiekunowie 

10 lat Nie dotyczy Ściśle 
kontrolowany 
dostęp do danych- 
dostęp tylko dla 
osób 
uprawnionych, 
zarejestrowanych 
użytkowników 
Komputery 
używane do 
dostępu do danych 
zabezpieczono 
przed atakami z 
sieci zewnętrznej 
systemem 
antywirusowym  
Transmisja danych 
do oraz z serwera 
bazy danych 
systemu 
zabezpieczona jest 
kryptograficznie 
Serwis i dostęp do 
bazy danych 
zabezpieczony jest 
przez dostawce 
usług wdrożeniem 
środków ochrony 
fizycznej i 
logicznej przez 
zastosowanie 
firewalli i innych 
narzędzi 
zabezpieczających 
w sekretariacie 

 Arkusze obserwacji 
ucznia -wychowanka 

Dyrektor  ustawa z dnia 7 września 
1991 r. o systemie 
oświaty ze zm. oraz 
rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej 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. 

Obowiązki 
wynikające  
z przepisów prawa 
 

dane osobowe uczniów PESEL, imiona i 
nazwisko/ data i miejsce 
urodzenia/ płeć/ przebieg 
nauki/stopień 
niepełnosprawności/ 
informacja o wynikach 
nauczania, wychowania i 
zachowania 

Dane zbierane są 
od osób, których 
dane osobowe 
dotyczą, ich 
rodziców i 
opiekunów 
prawnych  
 

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

 

Pedagog, 
psycholog, 
wychowawca 

Nauczyciele, 
rodzice, 
wychowawcy, 
pracownicy 
PPP 

nie dotyczy 
 

Nauczyciele, 
wychowawcy, 

pedagog, 
psyvholog 

10 lat Nie dotyczy Zamykane szafy w 
pomieszczeniach 
zamykanych, 
dostępnych tylko 
dla 
upoważnionych 
osób 



 Księgi uczniów  Dyrektor, Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej 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. 

Obowiązki 
wynikające  
z przepisów prawa 
 

dane osobowe uczniów PESEL/ imiona i 
nazwisko/ data i miejsce 
urodzenia/ płeć/ adres/ 
imiona, nazwiska i adres 
rodziców (prawnych 
opiekunów)/  

Dane zbierane są 
od osób, których 
dane osobowe 
dotyczą, ich 
rodziców i 
opiekunów 
prawnych  
 

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

 

Nie dotyczy Nie dotyczy nie dotyczy 
 

Rodzice lub 
prawni 

opiekunowie 

25 lat Nie dotyczy Zamykane szafy w 
pomieszczeniach 
zamykanych, 
dostępnych tylko 
dla 
upoważnionych 
osób w 
sekretariacie 

 Księga wychowanków Dyrektor, Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej 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. 

Obowiązki 
wynikające  
z przepisów prawa 
 

dane osobowe uczniów PESEL/ imiona i 
nazwisko/ data i miejsce 
urodzenia/ płeć/ adres/ 
imiona, nazwiska i adres 
rodziców (prawnych 
opiekunów)/  

Dane zbierane są 
od osób, których 
dane osobowe 
dotyczą, ich 
rodziców i 
opiekunów 
prawnych  
 

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

 

  nie dotyczy 
 

 50 lat  Zamykane szafy w 
pomieszczeniach 
zamykanych, 
dostępnych tylko 
dla 
upoważnionych 
osób w 
sekretariacie 

 Arkusze ocen  Dyrektor  Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej 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. 

Obowiązki 
wynikające  
z przepisów prawa 
 

dane osobowe uczniów PESEL/ imiona i 
nazwisko/ data i miejsce 
urodzenia/ płeć/ adres/ 
imiona, nazwiska i adres 
rodziców (prawnych 
opiekunów)/ wyznanie/ 
informacja o wynikach 
nauczania 

Dane zbierane są 
od osób, których 
dane osobowe 
dotyczą, ich 
rodziców i 
opiekunów 
prawnych  
 

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

 

  nie dotyczy 
 

 50 lat  Zamykane szafy w 
pomieszczeniach 
zamykanych, 
dostępnych tylko 
dla 
upoważnionych 
osób w gabinecie 
dyrektora 

 Księgi arkuszy ocen Dyrektor  Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej 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. 

Obowiązki 
wynikające  
z przepisów prawa 
 

dane osobowe uczniów PESEL/ imiona i 
nazwisko/ data i miejsce 
urodzenia/ płeć/ adres/ 
imiona, nazwiska i adres 
rodziców (prawnych 
opiekunów)/ wyznanie/ 
informacja o wynikach 
nauczania 

Dane zbierane są 
od osób, których 
dane osobowe 
dotyczą, ich 
rodziców i 
opiekunów 
prawnych  
 

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

 

  nie dotyczy 
 

 50 lat  Zamykane szafy w 
pomieszczeniach 
zamykanych, 
dostępnych tylko 
dla 
upoważnionych 
osób w 
sekretariacie 

 Dzienniki zajęć Dyrektor, 
Nauczyciele, 
wychowawca 
klasy 

Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej 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. 
Ustawa  z dnia 7 września 
1991r. o systemie oświaty 
§ 10 Rozporządzenia 
Ministra Edukacji 
Narodowej w sprawie 
sposobu prowadzenia 
przez publiczne 
przedszkola, szkoły i 
placówki dokumentacji 
przebiegu nauczania, 
działalności 
wychowawczej i 
opiekuńczej oraz 
rodzajów tej 
dokumentacji (Dz. U.z 
2014 r. poz. 1170) 

Rejestracja 
tematów zajęć i 
wyników 
nauczania 

Uczniowie szkoły, 
rodzice, nauczyciele 

PESEL/ imiona i 
nazwisko/ data i miejsce 
urodzenia/ płeć/ adres/ 
imiona, nazwiska i adres 
rodziców (prawnych 
opiekunów)/ numery 
telefonów/ obywatelstwo/ 
informacja o wynikach 
nauczania/ nieobecności 
w szkole, telefon 
Imiona i nazwiska 
nauczycieli prowadzących 
zajęcia. 
Tematy zajęć i obecności 

Dane zbierane są 
od osób, których 
dane osobowe 
dotyczą, ich 
rodziców i 
opiekunów 
prawnych  
 

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

 

 Dane są 
przekazywane 
wyłącznie 
uprawnionymr
odzicom lub 
opiekunom 
prawnym 

nie dotyczy 
 

Uprawnieni 
nauczyciele, 
uprawnieni 

rodzice 

10 lat Nie dotyczy Ściśle 
kontrolowany 
dostęp do danych- 
dostęp tylko dla 
uprawnionych, 
Dzienniki 
zamykane w szafie 
w zamykanym 
pokoju 
nauczycielskim  



 Dziennik pedagoga Dyrektor, 
Pedagog  

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. 
 

Obowiązki 
wynikające  
z przepisów prawa 
 

dane osobowe uczniów  imiona i nazwisko/klasa Dane zbierane są 
od osób, których 
dane osobowe 
dotyczą, ich 
rodziców i 
opiekunów 
prawnych  
 

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

 

  nie dotyczy 
 

Rodzice lub 
prawni 

opiekunowie 

5 lat  Ściśle 
kontrolowany 
dostęp do danych- 
dostęp tylko dla 
uprawnionych, 
Dzienniki 
zamykane w szafie 
w zamykanym 
pokoju 
nauczycielskim  

 Dziennik psychologa Dyrektor, 
Psycholog 

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. 

Obowiązki 
wynikające  
z przepisów prawa 
 

dane osobowe uczniów imiona i nazwisko/klasa Dane zbierane są 
od osób, których 
dane osobowe 
dotyczą, ich 
rodziców i 
opiekunów 
prawnych  
 

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

 

  nie dotyczy 
 

Rodzice lub 
prawni 

opiekunowie 

5 lat  Ściśle 
kontrolowany 
dostęp do danych- 
dostęp tylko dla 
uprawnionych, 
Dzienniki 
zamykane w szafie 
w zamykanym 
pokoju 
nauczycielskim  

 Badania psychologiczne Dyrektor, ustawa z dnia 7 września 
1991 r. o systemie 
oświaty ze zm. 
Rozporządzenie MEN z 
dnia 30 kwietnia 2013 r. 
w sprawie zasad 
udzielania i organizacji 
pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w 
publicznych 
przedszkolach, szkołach i 
placówkach ze zm. 

Obowiązki 
wynikające  
z przepisów prawa 
 

dane osobowe uczniów i 
ich rodziców 

imiona i nazwisko/ data i 
miejsce urodzenia/ płeć/ 
przebieg nauki/stopień 
niepełnosprawności/pozio
m funkcjonowania 
intelektualnego i 
społecznego 

Dane zbierane są 
od osób, których 
dane osobowe 
dotyczą, ich 
rodziców i 
opiekunów 
prawnych  
 

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

 

  nie dotyczy 
 

Pracownicy PPP 10 lat  Ściśle 
kontrolowany 
dostęp do danych- 
dostęp tylko dla 
uprawnionych, 
zamykane w szafie 
w  sekretariacie 

 Karty biblioteczne  Dyrektor 
Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego, 
Bibliotekarz 

Ustawa z dnia 7 września 
1991 r. o systemie 
oświaty ze zm. 
 

Obowiązki 
wynikające  
z przepisów prawa 
 

 imiona i nazwisko/ 
miejsce pracy/ 
stanowisko/ 
szkoła/klasa 

Dane zbierane są 
od osób, których 
dane osobowe 
dotyczą, ich 
rodziców i 
opiekunów 
prawnych  
 

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

 

Nie dotyczy Dane nie są 
przekazywane 
innym 
podmiotom 

nie dotyczy 
 

Rodzice lub 
prawni 

opiekunowie 

  zamykane w szafie 
w pomieszczeniu 
biblioteki szkolnej 

 Ewidencja 
odpłatności za 
wyżywienie 

Dyrektor, Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 7 lutego 
2006 r. w sprawie 
realizacji programu 
wieloletniego „Pomoc 
państwa w zakresie 
dożywiania” (Dz. U. z 
2006 r. Nr 25, poz. 186) 

Obowiązki 
wynikające  
z przepisów prawa 
 

dane osobowe uczniów i 
ich rodziców 

imiona i nazwisko/ data i 
miejsce urodzenia/ adres/ 
imiona, nazwiska i adres 
rodziców (prawnych 
opiekunów) 

Dane zbierane są 
od osób, których 
dane osobowe 
dotyczą, ich 
rodziców i 
opiekunów 
prawnych  
 

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

 

  nie dotyczy 
 

Rodzice lub 
prawni 

opiekunowie 

  Ściśle 
kontrolowany 
dostęp do danych- 
dostęp tylko dla 
uprawnionych, 
zamykane w szafie 
w sekretariacie 

 Ewidencja stypendiów i 
wyprawek 

Dyrektor, Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 23 
czerwca 2015 r. w 
sprawie szczegółowych 
warunków udzielania 
pomocy finansowej 
uczniom na zakup 
podręczników i 
materiałów edukacyjnych 

Obowiązki 
wynikające  
z przepisów prawa 
 

dane osobowe uczniów i 
ich rodziców 

imiona i nazwisko/ data i 
miejsce urodzenia /adres/ 
imiona, nazwiska i adres 
rodziców (prawnych 
opiekunów) 

Dane zbierane są 
od osób, których 
dane osobowe 
dotyczą, ich 
rodziców i 
opiekunów 
prawnych  
 

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

 

  nie dotyczy 
 

    

 Ewidencja legitymacji 
szkolnych  

Dyrektor, Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej 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. 

Obowiązki 
wynikające  
z przepisów prawa 
 

dane osobowe uczniów  Imiona i nazwisko/ data i 
miejsce urodzenia/ adres/ 
klasa/ numer legitymacji  

Dane zbierane są 
od osób, których 
dane osobowe 
dotyczą, ich 
rodziców i 
opiekunów 
prawnych  
 

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

 

  nie dotyczy 
 

 5 lat  Ściśle 
kontrolowany 
dostęp do danych- 
dostęp tylko dla 
uprawnionych, 
zamykane w szafie 
w sekretariacie 



 Rejestr zaświadczeń   Dyrektor, Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej 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. 

Obowiązki 
wynikające  
z przepisów prawa 
 

dane osobowe uczniów i 
ich rodziców 

Imiona i nazwisko/ data i 
miejsce urodzenia/ adres/ 
klasa  

Dane zbierane są 
od osób, których 
dane osobowe 
dotyczą, ich 
rodziców i 
opiekunów 
prawnych  
 

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

 

  nie dotyczy 
 

 5 lat  Ściśle 
kontrolowany 
dostęp do danych- 
dostęp tylko dla 
uprawnionych, 
zamykane w szafie 
w sekretariacie 

 Ewidencja świadectw  i 
duplikatów 

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

Obowiązki 
wynikające  
z przepisów prawa 
 

dane osobowe uczniów  PESEL/ imiona i 
nazwisko/ data i miejsce 
urodzenia/ informacje o 
wynikach w nauce  

Dane zbierane są 
od osób, których 
dane osobowe 
dotyczą, ich 
rodziców i 
opiekunów 
prawnych  
 

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

 

  nie dotyczy 
 

 5 lat  Ściśle 
kontrolowany 
dostęp do danych- 
dostęp tylko dla 
uprawnionych, 
zamykane w szafie 
w sekretariacie 

 Częściowa  dokumentacja 
medyczne uczniów 

Dyrektor, Zgoda osób, których dane 
dotyczą 
 

Obowiązki 
wynikające  
z przepisów prawa 
 

dane osobowe uczniów i 
ich rodziców 

PESEL/ imiona i 
nazwisko/ data i miejsce 
urodzenia/ adres/imiona 
rodziców(prawnych 
opiekunów)/ informacje o 
stanie zdrowia  

Dane zbierane są 
od osób, których 
dane osobowe 
dotyczą, ich 
rodziców i 
opiekunów 
prawnych  
 

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

 

  nie dotyczy 
 

Rodzice lub 
prawni 

opiekunowie,  

20 lat  Zamykane szafy w 
pomieszczeniach 
zamykanych, 
dostępnych tylko 
dla 
upoważnionych 
osób 

 Deklaracje uczęszczania 
na lekcje religii 

Dyrektor, Rozporządzenie MEN z 
dnia 14 kwietnia 1992 r. 
w sprawie warunków o 
sposobu organizowania 
nauki religii w 
publicznych 
przedszkolach i szkołach 
ze zm. 

Obowiązki 
wynikające  
z przepisów prawa 
 

dane osobowe uczniów i 
ich rodziców 

imiona i nazwisko/ data i 
miejsce urodzenia/ adres/ 
nr telefonu/nr telefonu/ 
imiona 
rodziców(prawnych 
opiekunów) 

Dane zbierane są 
od osób, których 
dane osobowe 
dotyczą, ich 
rodziców i 
opiekunów 
prawnych  
 

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

 

Nie dotyczy  nie dotyczy 
 

 5 lat   

 Deklaracje uczęszczania 
na zajęcia pozalekcyjne  

Dyrektor, Zgoda osób, których dane 
dotyczą 
 

Obowiązki 
wynikające  
z przepisów prawa 
 

dane osobowe uczniów i 
ich rodziców 

imiona i nazwisko/ data i 
miejsce urodzenia/ adres/ 
nr telefonu/nr telefonu/ 
imiona 
rodziców(prawnych 
opiekunów) 

Dane zbierane są 
od osób, których 
dane osobowe 
dotyczą, ich 
rodziców i 
opiekunów 
prawnych  
 

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

 

  nie dotyczy 
 

 5 lat   

 Deklaracje udziału w 
wycieczkach,  wyjazdach  
 

Dyrektor, Zgoda osób, których dane 
dotyczą 
 

Obowiązki 
wynikające  
z przepisów prawa 
 

dane osobowe uczniów i 
ich rodziców 

imiona i nazwisko/ data i 
miejsce urodzenia/ adres/ 
nr telefonu/nr telefonu/ 
imiona 
rodziców(prawnych 
opiekunów) 

Dane zbierane są 
od osób, których 
dane osobowe 
dotyczą, ich 
rodziców i 
opiekunów 
prawnych  
 

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

 

  nie dotyczy 
 

 5 lat   

 Wycieczki, wyjazdy, 
konkursy, zawody. 

Dyrektor, Zgoda osób, których dane 
dotyczą,  rodziców, 
opiekunów prawnych 
 
 

Obowiązki 
wynikające  
z przepisów prawa 
 

dane osobowe uczniów i 
ich rodziców 

imiona i nazwisko/ data i 
miejsce urodzenia/ adres/ 
nr telefonu/ imiona 
rodziców(prawnych 
opiekunów) 

Dane zbierane są 
od osób, których 
dane osobowe 
dotyczą, ich 
rodziców i 
opiekunów 
prawnych  
 

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

 

  nie dotyczy 
 

 5 at   



 Decyzje o przedłużeniu 
etapu edukacyjnego 

Dyrektor, Rozporządzenie MEN z 
dnia 30 kwietnia 2013 r. 
w sprawie zasad 
udzielania i organizacji 
pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w 
publicznych 
przedszkolach, szkołach i 
placówkach ze zm. 
Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z 
dnia 24 lipca 2015 r. w 
sprawie warunków 
organizowania 
kształcenia, wychowania i 
opieki dla dzieci i 
młodzieży 
niepełnosprawnych, 
niedostosowanych 
społecznie i zagrożonych 
niedostosowaniem 
społecznym 

Obowiązki 
wynikające  
z przepisów prawa 
 

dane osobowe uczniów i 
ich rodziców 

PESEL/ imiona i 
nazwisko/ data i miejsce 
urodzenia/ 
klasa/informacje o 
wynikach w nauce  

Dane zbierane są 
od osób, których 
dane osobowe 
dotyczą, ich 
rodziców i 
opiekunów 
prawnych  
 

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

 

  nie dotyczy 
 

   Zamykane szafy w 
pomieszczeniach 
zamykanych, 
dostępnych tylko 
dla 
upoważnionych 
osób 

 Informacje o pomocy 
psychologiczno - 
pedagogicznej  

Dyrektor, 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 Dz.U. 2013 
poz. 532 

Obowiązki 
wynikające  
z przepisów prawa 
 

dane osobowe uczniów  imiona i nazwisko/ data 
urodzenia/ stopień 
upośledzenia/ dane z 
orzeczenia poradni 
psychologiczno-
pedagogicznej 

Dane zbierane są 
od osób, których 
dane osobowe 
dotyczą, ich 
rodziców i 
opiekunów 
prawnych  
 

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

 

  nie dotyczy 
 

 25 lat  Zamykane szafy w 
pomieszczeniach 
zamykanych, 
dostępnych tylko 
dla 
upoważnionych 
osób 

 Protokoły rad 
pedagogicznych 

Dyrektor, Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej 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. 

Obowiązki 
wynikające  
z przepisów prawa 
 

dane osobowe uczniów  imiona i 
nazwisko/szkoła/klasa 

Dane zbierane są 
od osób, których 
dane osobowe 
dotyczą, ich 
rodziców i 
opiekunów 
prawnych  
 

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

 

  nie dotyczy 
 

 25 lat  Ściśle 
kontrolowany 
dostęp do danych- 
dostęp tylko dla 
uprawnionych, 
zamykane w szafie 
w sekretariacie, w 
odrębnym 
pomieszczeniu w 
składnicy akt 

 Księga  uchwał rady 
pedagogicznej 

Dyrektor, Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej 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. 

Obowiązki 
wynikające  
z przepisów prawa 
 

dane osobowe uczniów  imiona i 
nazwisko/szkoła/klasa 

Dane zbierane są 
od osób, których 
dane osobowe 
dotyczą, ich 
rodziców i 
opiekunów 
prawnych  
 

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

 

  nie dotyczy 
 

 25 lat  Ściśle 
kontrolowany 
dostęp do danych- 
dostęp tylko dla 
uprawnionych, 
zamykane w szafie 
w sekretariacie, w 
odrębnym 
pomieszczeniu w 
składnicy akt 

 Decyzje zwolnienia z 
obowiązkowych zajęć 

Dyrektor, Zgoda osób, których dane 
dotyczą 
 

Obowiązki 
wynikające  
z przepisów prawa 
 

dane osobowe uczniów i 
ich rodziców 

imiona i nazwisko/ data 
urodzenia/ informacje o 
stanie zdrowia 

Dane zbierane są 
od osób, których 
dane osobowe 
dotyczą, ich 
rodziców i 
opiekunów 
prawnych  
 

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

 

  nie dotyczy 
 

 50 lat  Zamykane szafy w 
pomieszczeniach 
zamykanych, 
dostępnych tylko 
dla 
upoważnionych 
osób 

 Kwestionariusze 
rodzinnego wywiadu 
środowiskowego 

Dyrektor, Zgoda osób, których dane 
dotyczą 
 

Obowiązki 
wynikające  
z przepisów prawa 
 

dane osobowe uczniów i 
ich rodziców 

imiona i nazwisko/ adres/ 
informacje o stanie 
rodziny/sytuacja bytowa 

Dane pochodzą z 
innych źródeł niż 
osoby których 
dotyczą 

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

 

  nie dotyczy 
 

 10 lat  Zamykane szafy w 
pomieszczeniach 
zamykanych, 
dostępnych tylko 
dla 
upoważnionych 
osób 

 Monitoring wizyjny w 
budynku i na zewnątrz w 
Rudniku nad Sanem         

Dyrektor,  Dozór wejść do 
budynku, 
zwiększenie 
bezpieczeństwa w 
budynku, w tym 
pracowników, i 
uczniów Ośrodka 

Osoby znajdujące się na 
nagraniach 
zarejestrowanych w 
obszarze monitorowania – 
pracownicy, uczniowie, 
osoby postronne 

Wizerunek osoby (postać, 
sylwetka) 

wyłącznie z innych 
źródeł 

dane będą 
udostępniane 
wyłącznie podmiotom 
upoważnionym na 
podstawie przepisów 
prawa 

 
 
 

policja,  
prokuratura  
inne organa  
ścigania 

Nie dotyczy  10-12 dni   



 IPET I ocena 
wielospecjalistyczna 

Dyrektor,  Obowiązki 
wynikające  
z przepisów prawa 
 

dane osobowe uczniów imiona i nazwisko/ data i 
miejsce urodzenia/ płeć/ 
adres/ stopień 
niepełnosprawności, nr 
orzeczenia 

Dane zbierane są 
od osób, których 
dane osobowe 
dotyczą, ich 
rodziców i 
opiekunów 
prawnych  
 

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

 

  nie dotyczy 
 

Nauczyciele, 
wychowawcy, 
orzeczenia PPP 

5 lat  Zamykane szafy w 
pomieszczeniach 
zamykanych, 
dostępnych tylko 
dla 
upoważnionych 
osób 

 Przetwarzanie danych 
kontrahentów 

Dyrektor Prawo zamówień 
Publicznych, Realizacja 
umowy zawartej z 
kontrahentem 

Wyłonienie 
wykonawców prac 
Realizacja umowy 
z podmiotem 

Dane identyfikacyjne 
(imię, nazwisko, adres, 
NIP).Adres firmy. Dane o 
posiadanych 
uprawnieniach i 
kwalifikacjach, 

Osoby prowadzące 
działalność usługową, 
prace remontowo -
budowlane i inne 
związane z utrzymaniem 
obiektu. 

Podmioty 
zgłaszające ofertę 

Nie dotyczy Nie dotyczy  Nie dotyczy Podmioty 
zgłaszające ofertę 

Po zakończeniu 
zamówienia, 
wygaśnięciu 
wszelkich 
roszczeń w 
związku z 
realizacją 
umowy. 

Nie dotyczy Zamykane szafy w 
pomieszczeniach 
zamykanych, 
dostępnych tylko 
dla 
upoważnionych 
osób. Kontrola 
dostępu do 
systemu 
informatycznego, 
dostęp tylko dla 
upoważnionych 
osób, instalacja 
oprogramowania 
zabezpieczającego 
typu firewall, 
system 
antywirusowy, 
system 
wykrywania 
włamań. 
Szyfrowana 
transmisja podczas 
przekazywania 
danych. 

 

 

 

 


