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 Załącznik Nr 6  

do Polityki bezpieczeństwa informacji  
 

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu ul. Łukasińskiego 8  

REGON 00019919000000  NIP 922-13-46-836 

prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.). 
 

Lp. Nazwa zbioru danych 

osobowych 

Podstawa prawna 

przetwarzania danych 

osobowych 

Cel przetwarzania danych 

osobowych 

Opis kategorii osób, których dane są 

przetwarzane  w zbiorze 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze Sposób zbierania danych do 

zbioru 

Sposób 

udostępniania 

danych ze zbioru 

Odbiorcy danych lub 

kategoria odbiorców, 

którym dane mogą być 

przetwarzane 

Informacja o 

przekazywaniu 

danych do 

państwa trzeciego 

w rozumieniu art. 

7 pkt ustawy 

Data wpisania do 

rejestru 

 

 

 

 

1. 

Zakładowy 

fundusz 

świadczeń 

socjalnych 

oraz  

świadczeń 

emerytów 

 

Członkowie 

rodzin 

pracowników 

ubiegający się 

o pomoc z 

ZFŚS 

Ustawa z dnia 4 

marca 1994 

r. o zakładowym 
funduszu 

świadczeń 

socjalnych ze zm, 
Regulamin 

Zakładowego 

Funduszu 
Świadczeń 

Socjalnych 

Zapewnienie 

pomocy finansowej 

członkom rodzin 

pracowników 

szkoły 

Osoby uprawnione do 

korzysta kor z ZFŚS 

niebędący pracownikami 

szkoły 

-imię i nazwisko członka      

  rodziny, 

-data urodzenia 

-numer PESEL 

- oświadczenie o dochodach 

Na podstawie 

wniosku złożonego 

przez pracownika 

W postaci 

papierowej 

 

Członkowie 

komisji 

socjalnej 

Nie 

dotyczy 

22.12. 

2015r 

2. Podania o 

zatrudnienie 

 

Ustawa z dnia 26 

stycznia 
1982 r. – Karta 

nauczyciela 

ze zm. oraz 
Ustawa z dnia 26 

czerwca 1974 r. 

Kodeks 

pracy ze zm. 

Dla potrzeb 

zatrudnienia 

Osoby ubiegające się o 

zatrudnienie 

-imię i nazwisko., 

- data i miejsce urodzenia, 

- adres,  

- numer telefonu, 

- adres e-mail, 

- wykształcenie, 

- doświadczenie zawodowe 

Od osób 

zainteresowanych 

zatrudnieniem 

W postaci 

papierowej 

 

Nie dotyczy  Nie 

dotyczy 

22.12. 

2015r 

 

 

 

 

3. 

 

 Aplikacje 

kandydatów  

– wniosek o 

przyjęcie 

ucznia do 

szkoły - 

informacje 

 
 Ustawa z dnia 7 

września 1991 r. 

o systemie 
oświaty ze zm. 

oraz 

rozporządzenie 
Ministra 

Edukacji 

 

 Obowiązki 

wynikające z 

przepisów prawa 
 

Osoby ubiegające się o 

przyjęcie do szkoły 

- imiona i nazwisko, 

- data i miejsce urodzenia, 

- PESEL, 

- imiona i nazwiska rodziców, 

- adresy ich zamieszkania, 

- gimnazjum, z którego  

   pochodzi kandydat, 

- świadectwo gimnazjum, 

 

Dane zbierane 

są od osób, 

których dane 

osobowe 

dotyczą 
 

 

W postaci 

papierowej, 

panel 

NABÓR 

Miasto Zamość Nie 

dotyczy 

22.12. 

2015r 
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dot. ucznia 

przyjmowan

ego do 

szkoły 
 

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 

dok. ze zm. 
 

wyniki egzaminu, 

-zaświadczenie lekarskie, 

- zdjęcie 

4. Praktykanci, 

stażyści 

 

Porozumienia 

między uczelnią 

a szkołą 

Zapewnienie 

możliwości 

podnoszenia 

kwalifikacji 

Praktykanci, stażyści - imię i nazwisko, 

- adres,  

- data i miejsce urodzenia 

Od osób, których 

dane dotyczą 

W postaci 

papierowej 

 

Nie dotyczy  Nie 

dotyczy 

22.12. 

2015r 

5. Uczestnicy 

konkursów 

międzyszkoln

ych 

 

Rozporządzenie 
MEN w sprawie 

organizacji i 

sposobu 
przeprowadzania 

konkursów, 

turniejów, 
olimpiad 

- rozwijanie 

zainteresowań 

uczniów, 

-promowanie 

talentów 

Uczestnicy konkursów 

niebędący uczniami 

szkoły 

- imię i nazwisko, 

- klasa, 

- szkoła, do której uczęszcza  

   uczestnik konkursu 

Od osób, których 

dane dotyczą, 

 na podstawie karty  

zgłoszenia 

W postaci 

papierowej 

 

Nie dotyczy  Nie 

dotyczy 

22.12. 

2015r 

6.  

Egzamin 

maturalny i 

egzamin 

potwierdzając

y kwalifikacje 

zawodowe - 

Członkowie 

komisji 

nadzorującej 

przebieg 

egzaminu 

maturalnego i 

egzaminu 

zawodowego 

niebędący 

pracownikami 

szkoły 

 

Rozporządzenie 

Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 

25 czerwca 2015  

roku w sprawie 
szczegółowych  

warunków  i 

sposobu 
przeprowadzania  

sprawdzianu, 

egzaminu 

gimnazjalnego                          

i egzaminu 

maturalnego 
(Dz.U. z 

2015r.,poz. 959) 

Zapewnienie 

prawidłowego 

przebiegu egzaminu 

maturalnego i 

zawodowego 

Nauczyciele z innych 

szkół 

- imię i nazwisko, 

- nauczany przedmiot, 

- miejsce pracy, 

- numer dowodu osobistego, 

- numer egzaminatora 

Od Dyrekcji innych 

szkół 

W postaci 

papierowej 

 

Nie dotyczy  Nie 

dotyczy 

22.12. 

2015r 
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7.   

Dzieci 

pracowników 

szkoły 

podlegające 

ubezpieczeniu 

 

Ustawa z dnia 27 

sierpnia 2004 r.               

o świadczeniach 
opieki zdrowotnej 

finansowanych ze 

środków 
publicznych               

(Dz. U. z 2008 r. 

nr 164, poz.1027               
z późn. zm.) 

Zapewnienie 

ubezpieczenia 

Dzieci pracowników 

szkoły 

- imię i nazwisko, 

- numer PESEL 

Osoby uprawnione 

do ubezpieczenia 

W postaci 

papierowej 

 

POLISA 

SA,ZUS 

Nie 

dotyczy 

22.12. 

2015r 

8. Dziennik 

korespondenc

yjny 

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.) 

Dopełnienie 

obowiązków 

określonych w 

przepisach prawa 

Nadawcy i odbiorcy 

korespondencji 

- imiona i nazwiska 

- adresy odbiorców i nadawców  

   korespondencji 

Od osób, których 

dane dotyczą 

W postaci 

papierowej 

 

Nie dotyczy  Nie 

dotyczy 

22.12. 

2015r 

9.  Umowy 

cywilno 

prawne z 

kontrahentami 

Ustawa z dnia 

23 kwietnia 

1964 r. - 

Kodeks cywilny 

ze zm. 

 

Dopełnienie 

obowiązków 

określonych w 

przepisach prawa  

Dane osobowe 

kontrahentów  

-nazwiska i imiona,  

-adres zamieszkania lub pobytu,  

-PESEL,  

-NIP,  

-seria i nr dowodu osobistego,  

-nr telefonu 

Dane zbierane są od 

osób, których dane 

osobowe dotyczą 

W postaci 

papierowej 

 

Miasto Zamość  Nie 

dotyczy 

22.12. 

2015r 

Sporządziła: Administrator Bezpieczeństwa Informacji – Maria Godzisz 


