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Podstawa prawna:  
 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej  art. 47 i 51 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 

2 kwietnia 1997r  (Dz.U.1997.78.483);  

2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r kodeks pracy (Dz.U.2014.1502 ze zm).; 

3. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r (Dz.U.2014.1182); 

4. Rozporządzenie Ministra  Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r 

w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych  oraz warunków technicznych 

i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące 

do przetwarzania danych osobowych (Dz.U.2004.100.1024 ze zm); 

5. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014r w sprawie wzoru 

zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji. (Dz.U.2014.1934); 

6. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r w sprawie trybu i 

sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych 

osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji;  

7. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r w sprawie sposobu 

prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbioru danych 

(Dz. U.2015.719). 

 



Wstęp 
§ 1 

Cele i zasady funkcjonowania "Polityki bezpieczeństwa informacji” 

Realizując Politykę bezpieczeństwa informacji zapewnia się ich: 

 poufność - informacja nie jest udostępniana lub ujawniana nieupoważnionym osobom, 

podmiotom i procesom, 

 integralność - dane nie zostają zmienione lub zniszczone w sposób nie autoryzowany, 

 dostępność - istnieje możliwość wykorzystania ich na żądanie, w założonym czasie, przez 

autoryzowany podmiot,  

 rozliczalność - możliwość jednoznacznego przypisania działań poszczególnym osobom, 

 autentyczność - zapewnienie, że tożsamość podmiotu lub zasobu jest taka, jak deklarowana, 

 niezaprzeczalność - uczestnictwo w całości lub części wymiany danych przez jeden 

z podmiotów uczestniczących w tej wymianie jest niepodważalne, 

 niezawodność - zamierzone zachowania i skutki są spójne. 

 

 

Polityka bezpieczeństwa informacji w Szkole ma na celu zredukowanie możliwości wystąpienia 

negatywnych konsekwencji naruszeń w tym zakresie, tj.: 

 naruszeń danych osobowych rozumianych jako prywatne dobro powierzone Szkole; 

 naruszeń przepisów prawa oraz innych regulacji; 

 utraty lub obniżenia reputacji Szkoły; 

 strat finansowych ponoszonych w wyniku nałożonych kar; 

 zakłóceń organizacji pracy spowodowanych nieprawidłowym działaniem systemów. 

 

Realizując Politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych Szkoła dokłada 

szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności 

zapewnia warunki, aby dane te były: 

 przetwarzane zgodnie z prawem, 

 zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu 

przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, 

 merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celu, w jakim są przetwarzane, 

 przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej 

niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 



 

 

Podstawowe pojęcia :  
Szkoła - w tym dokumencie jest rozumiana, jako Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 

w Zamościu ul. Łukasińskiego 8. 

Polityka - w tym dokumencie jest rozumiana jako „Polityka bezpieczeństwa informacji” 

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

Dane osobowe - w rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące 

zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. 

Przetwarzanie danych - rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych 

osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, 

udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. 

Zbiór danych - każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych 

według określonych kryteriów. 

Instrukcja - w tym dokumencie rozumiana jest jako „Instrukcja zarządzania systemem 

informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1  w Zamościu ul. Łukasińskiego 8. 

Administrator Danych Osobowych (ADO) - dyrektor Zespołu  Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Zamościu ul. Łukasińskiego 8. 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) - pracownik szkoły wyznaczony przez 

Administratora Danych Osobowych (Dyrektora) do nadzorowania przestrzegania zasad ochrony 

danych osobowych, oraz przygotowania dokumentów wymaganych przez przepisy ustawy 

o ochronie danych osobowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  w Zamościu 

ul. Łukasińskiego 8. ABI powołany jest zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1  w Zamościu ul. Łukasińskiego 8. 

Administrator Systemu Informatycznego (ASI) - pracownik odpowiedzialny za funkcjonowanie 

systemu teleinformatycznego, oraz stosowanie technicznych i organizacyjnych środków ochrony 

stosowanych w tym systemie. 

Użytkownik systemu - osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych w systemie. 

Użytkownikiem może być osoba zatrudniona w szkole, osoba wykonująca pracę na podstawie 

umowy zlecenia lub innej umowy cywilno-prawnej, osoba odbywająca staż w szkole. 

Identyfikator użytkownika (login ) - jest to ciąg znaków jednoznacznie identyfikujący osobę 

upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym. 

System informatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur 

przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych.
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Zabezpieczenie danych w systemie informatycznym - wdrożenie i wykorzystywanie 

stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed 

ich nieuprawnionym przetwarzaniem. 

Wysoki poziom bezpieczeństwa - musi występować wtedy, gdy przynajmniej jedno 

urządzenie systemu informatycznego, służące do przetwarzania danych osobowych, 

połączone jest z siecią publiczną. 

Uwierzytelnianie -  rozumie się przez to działanie, którego celem jest weryfikacja 

deklarowanej tożsamości podmiotu. 

Integralność danych -  rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że dane osobowe nie 

zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany. 

Poufność danych - rozumie się przez to własność zapewniającą, że dane nie są udostępniane 

nieupoważnionym podmiotom 

Sieć lokalna - połączenie komputerów pracujących w szkole w celu wymiany danych 

(informacji) dla własnych potrzeb, przy wykorzystaniu urządzeń telekomunikacyjnych. 

Sieć publiczna - sieć telekomunikacyjna, niebędąca siecią wewnętrzną służąca do 

świadczenia usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. nr 73, poz. 852, z poźn. zm.). 

Sieć telekomunikacyjna - urządzenia telekomunikacyjne zestawione i połączone w sposób 

umożliwiający przekaz sygnałów pomiędzy określonymi zakończeniami sieci za pomocą 

przewodów, fal radiowych, bądź optycznych lub innych środków wykorzystujących energię 

elektromagnetyczną w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne 

(Dz. U. nr 73, poz.852 z późn. zm.). 
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§2 

 

I. Wykaz budynków i pomieszczeń wchodzących w skład obszaru 

przetwarzania danych osobowych 

 

 

Wykaz budynków i pomieszczeń wchodzących w skład obszaru przetwarzania danych 

osobowych 

 

 

 

 

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Zamościu 

 

ul. Łukasińskiego 8 

22-400 Zamość 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa pomieszczenia 

 

Rodzaj zabezpieczenia 

 

 

Parter: 

 

 

 Biblioteka  

Pomieszczenie zamykane 

na klucz, kamera 

monitoringu w korytarzu. 

Klucze posiadają 

bibliotekarki oraz osoba 

sprzątająca. 

 

 

 Księgowość 

Pomieszczenie zamykane 

na klucz, oraz kratę 

Klucze posiadają osoby 

pracujące                                     

w pomieszczeniu  oraz 

osoba sprzątająca. 

 Sale lekcyjne Kamery monitoringu na 

korytarzu. 

 

I Piętro: 
 

 

 

 Gabinet Dyrektora 

Wejście do gabinetu 

przez sekretariat. 

Pomieszczenie zamykane 

na klucz, kamera 

monitoringu w korytarzu. 

Klucze posiadają: 

dyrektor szkoły, osoby 

pracujące w sekretariacie  

oraz osoba sprzątająca. 

 

 

 

 Sekretariat 

Pomieszczenie zamykane 

na klucz, kamera 

monitoringu w korytarzu. 

Klucze posiadają: 

dyrektor szkoły, osoby 

pracujące w sekretariacie  

oraz osoba sprzątająca. 
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  Gabinet Wicedyrektorów Pomieszczenie zamykane 

na klucz, kamera 

monitoringu w korytarzu. 

Klucze posiadają: 

dyrektor szkoły, osoby 

pracujące w gabinecie   

oraz osoba sprzątająca. 

Klucz zapasowy 

przechowywany jest 

także w sekretariacie. 

 

 Gabinet pedagoga 

Pomieszczenie zamykane 

na klucz. Klucze posiada 

pedagog oraz osoba 

sprzątająca. Kamery 

monitoringu na korytarzu 

 Pokój nauczycielski Kamery monitoringu na 

korytarzu 

 

 

 Archiwum 

Pomieszczenie zamykane 

na klucz. Klucz posiada 

osoba odpowiedzialna za 

prowadzenie archiwum. 

 Sale lekcyjne 
 

Kamery monitoringu na 

korytarzu 

   
 

 

ul. Akademicka 8 

 Sale lekcyjne Kamery monitoringu na 

korytarzu 

 

 Pokój nauczycielski 

 
 

 

Pomieszczenie zamykane 

na klucz. 
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II. Zbiory danych 
Wykaz zbiorów danych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania 

tych danych w jednostce 

 

 

Wykaz zbiorów danych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do  

przetwarzania tych danych 

Lp. Zbiór danych  Programy 

zastosowane do  

przetwarzania  

Lokalizacja 

zbioru/zasobu 

Miejsce 

przetwarzania 

danych 

1. Elektroniczny katalog 

czytelników biblioteki  

Zbiór przetwarzany w  

systemie 

informatycznym- 

MOL Optivum 

Vulcan 

Biblioteka 

 

Biblioteka 

 

2. Karty czytelników Zbiór przetwarzany w 

sposób papierowy 

Biblioteka 

 

Biblioteka 

 

3. Rejestr dłużników Zbiór przetwarzany w 

sposób papierowy 

Biblioteka 

 

Biblioteka 

 

4. Płace Zbiór przetwarzany w 

systemie 

informatycznym Płace 

Optivum Vulcan oraz 

wydruki papierowe z 

programu 

Księgowość Księgowość 

5. Płatnik Zbiór przetwarzany w 

systemie 

informatycznym 

Płatnik Asseco Poland 

S.A. oraz wydruki 

papierowe z programu 

Księgowość Księgowość 

6. Listy płac Zbiór przetwarzany w 

sposób papierowy 

Księgowość Księgowość 

7. Zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 

oraz  świadczeń 

emerytów 

 

Zbiór przetwarzany w 

sposób papierowy 

Księgowość Księgowość 

 

 

8.  

 

 

Przelewy-faktury 

 

 

 

 

 

Zbiór przetwarzany  

w sposób papierowy, 

przelewy  za pomocą 

programu MultiCash 

 

 

 

Księgowość 

 

 

Księgowość 
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9. Zwolnienia lekarskie Zbiór przetwarzany w 

sposób papierowy 

Księgowość Księgowość 

10. Pomoc materialna : 

stypendia uczniowskie, 

wyprawka szkolna, 

obiady 

 

Zbiór przetwarzany w 

sposób papierowy 

 

Księgowość Księgowość 

Sekretariat 

11. Akta osobowe 

pracowników 

/administracji i obsługi 

oraz kadry 

pedagogicznej/ 

Zbiór przetwarzany w 

sposób papierowy 

Księgowość; 

Sekretariat 

Księgowość; 

Sekretariat 

12. Ubezpieczenie 

pracowników i uczniów 

Zbiór przetwarzany w 

sposób papierowy 

Księgowość Księgowość 

13. Obserwacje i hospitacje Zbiór przetwarzany w 

sposób papierowy 

Gabinet 

Wicedyrektora 

Gabinet 

Wicedyrektora 

14. System organizacji 

pracy szkoły 

Zbiór przetwarzany 

 w systemie 

informatycznym-

Sekretariat Optivum 

Vulcan  

Sekretariat 

 

 

 

 

Sekretariat 

 

 

 

 

Świadectwa Optimum 

Vulcan 

Pracownie 

informatyczne 

Pracownie 

informatyczne 

15. Kadry Zbiór przetwarzany w 

systemie 

informatycznym 

Kadry Optivum 

Vulcan oraz wydruki 

papierowe z programu 

Sekretariat; 

Księgowość 

 

Sekretariat; 

Księgowość 

 

16. Arkusze ocen Zbiór przetwarzany w 

sposób papierowy 

Sekretariat Sekretariat 

Pokój 

nauczycielski 

17. 

 

 

 

 

Aplikacje kandydatów 

 

 

 

 

Zbiór przetwarzany w 

sposób papierowy i w 

systemie 

informatycznym na 

stronie Nabór 

Sekretariat Sekretariat 

 

 18. 

 

Akta osobowe uczniów 

Zbiór przetwarzany w 

sposób papierowy 

Sekretariat Sekretariat 

 

 19. 

 

System informacji 

oświatowej 

Zbiór przetwarzany w 

sposób papierowy 

Sekretariat Sekretariat 

 

 20. 

 

Rejestr dokumentacji 

zarchiwizowanej 

Zbiór przetwarzany w 

sposób papierowy 

Sekretariat Sekretariat 

 

 21. 

 

Archiwum Szkoły 

Zbiór przetwarzany w 

sposób papierowy 

Sekretariat Sekretariat 
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 22. 

Lista obecności 

Dyrekcji Szkoły 

Zbiór przetwarzany w 

sposób papierowy 

Sekretariat Sekretariat 

 

 23. 

Lista obecności 

pracowników  

administracji i obsługi 

Zbiór przetwarzany w 

sposób papierowy 

Księgowość Księgowość 

 24. Rejestr korespondencji Zbiór przetwarzany w 

sposób papierowy 

Sekretariat Sekretariat 

 25. Rejestr delegacji 

służbowych 

Zbiór przetwarzany w 

sposób papierowy 

Sekretariat Sekretariat 

 26. Rejestr uczniów Zbiór przetwarzany w 

sposób papierowy 

Sekretariat Sekretariat 

 27. Rejestr upoważnionych 

do przetwarzania 

danych osobowych 

Zbiór przetwarzany w 

sposób papierowy 

Sekretariat Sekretariat 

 28. Księga  uczniów Zbiór przetwarzany w 

sposób papierowy 

 

Sekretariat Sekretariat 

 29. Rejestr wniosków o 

wydanie duplikatów 

Zbiór przetwarzany w 

sposób papierowy 

 

Sekretariat Sekretariat 

 30. Rejestr wypadków i 

dokumentacja 

powypadkowa 

Zbiór przetwarzany w 

sposób papierowy 

Sekretariat Sekretariat 

 31. Rejestr wydanych 

legitymacji 

Zbiór przetwarzany w 

sposób papierowy  

Sekretariat Sekretariat 

 32. Rejestr zwolnień 

lekarskich uczniów 

Zbiór przetwarzany w 

sposób papierowy  

Sekretariat Sekretariat 

 33. Rejestr zwolnień 

lekarskich nauczycieli 

Zbiór przetwarzany w 

sposób papierowy  

Sekretariat Sekretariat 

 34. Rejestr wydanych 

świadectw 

Zbiór przetwarzany w 

sposób papierowy  

Sekretariat Sekretariat 

 35. Egzaminy maturalne, 

dokumentacja  

Zbiór przetwarzany w 

sposób papierowy  

Sekretariat 

Gabinet 

Dyrektora 

Wicedyrektorów 

Sekretariat 

Gabinet 

Dyrektora 

Wicedyrektorów 

 36. Egzamin 

potwierdzający 

kwalifikacje 

zawodowe-

dokumentacja 

Zbiór przetwarzany w 

sposób papierowy  

Sekretariat 

Gabinet 

Dyrektora 

Wicedyrektorów 

Sekretariat 

Gabinet 

Dyrektora 

Wicedyrektorów 

 37. Praktyczna nauka 

zawodu- dokumentacja 

Zbiór przetwarzany w 

sposób papierowy  

Sekretariat 

Gabinet 

Dyrektora 

Wicedyrektorów 

Sekretariat 

Gabinet 

Dyrektora 

Wicedyrektorów 

 38. Realizacja obowiązku 

szkolnego 

Zbiór przetwarzany w 

sposób papierowy  

Sekretariat Sekretariat 
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 39. Protokoły Rady 

Pedagogicznej, lista 

obecności  

Zbiór przetwarzany w 

sposób papierowy 

Sekretariat Sekretariat 

 

 

 40. 

 

Rejestr uchwał Rady 

Pedagogicznej 

 

Zbiór przetwarzany w 

sposób papierowy 

 

Sekretariat 

 

Sekretariat 

 41. Opinie i orzeczenia z 

poradni 

psychologiczno-

pedagogicznej 

Zbiór przetwarzany w 

sposób papierowy 

Sekretariat, 

Gabinet 

pedagoga, 

wychowawcy 

Sekretariat; 

Gabinet 

pedagoga, 

wychowawcy 

 42. Awans zawodowy 

nauczycieli 

Zbiór przetwarzany w 

sposób papierowy 

Sekretariat 

Gabinet 

Dyrektora 

Sekretariat 

Gabinet 

Dyrektora 

 43. 

 

Wykaz dodatków 

motywacyjnych 

Zbiór przetwarzany w 

sposób papierowy 

Sekretariat Sekretariat 

Gabinet Dyrektora 

44. Rejestr ocen pracy 

nauczycieli 

Zbiór przetwarzany w 

sposób papierowy 

Sekretariat Sekretariat 

 

45. Rejestr nagród i 

odznaczeń 

Zbiór przetwarzany w 

sposób papierowy 

Sekretariat Sekretariat 

Gabinet 

Dyrektora 

46. Podania o zatrudnienie Zbiór przetwarzany w 

sposób papierowy 

Sekretariat Sekretariat 

Gabinet 

Dyrektora 

 

 

47. 

 

 

Arkusz organizacji 

roku szkolnego 

Zbiór przetwarzany w 

systemie 

informatycznym 

Arkusz Optivum 

Vulcan oraz wydruki 

papierowe z programu 

Gabinet  

Dyrektora i 

Wicedyrektorów; 

Sekretariat 

/wyłącznie  

w postaci 

papierowej/ 

Gabinet 

Dyrektora i 

Wicedyrektorów 

Sekretariat 

/wyłącznie w 

postaci 

papierowej/ 

 

 

 

48. 

 

 

 

Plan zajęć 

Zbiór przetwarzany w 

sposób papierowy 

Gabinet  

Dyrektora i 

Wicedyrektorów; 

pokój 

nauczycielski 

/wyłącznie  

w postaci 

papierowej/ 

Gabinet 

Dyrektora i 

Wicedyrektorów, 

pokój 

nauczycielski 

/wyłącznie w 

postaci 

papierowej/ 

49. Wyniki klasyfikacji Zbiór przetwarzany w 

sposób papierowy 

Gabinet 

Wicedyrektorów 

Gabinet 

Wicedyrektorów 

50. Harmonogram 

egzaminów 

poprawkowych 

Zbiór przetwarzany w 

sposób papierowy 

Gabinet  

Dyrektora 

Gabinet 

Wicedyrektorów, 

sekretariat 

Gabinet  

Dyrektora 

Gabinet 

Wicedyrektorów, 

Sekretariat 

51. Godziny 

ponadwymiarowe 

Zbiór przetwarzany w 

sposób papierowy 

Gabinet  

Dyrektora, 

Gabinet 

Gabinet  

Dyrektora, 

Gabinet 
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Wicedyrektorów Wicedyrektorów 

52. Projekty realizowane w 

ramach funduszy 

europejskich. 
Dane osobowe uczniów i 

osób zatrudnionych przy 

realizacji” 

Zbiór przetwarzany w 

sposób papierowy i 

informatyczny 

Biuro projektu Biuro projektu 

Księgowość, 

Sekretariat 

53. Dziennik zajęć 

pedagoga 

Zbiór przetwarzany w 

sposób papierowy 

Gabinet pedagoga 

 

Gabinet 

pedagoga 

54. Dzienniki lekcyjne i 

pozalekcyjne 

Zbiór przetwarzany w 

sposób papierowy 

Pokój 

nauczycielski, 

sekretariat 

Pokój 

nauczycielski, 

sekretariat  

55. Teczki wychowawców 

klas 

Zbiór przetwarzany w 

sposób papierowy 

Gabinet 

Wicedyrektorów, 

Pokój 

nauczycielski 

Gabinet 

Wicedyrektorów, 

Pokój 

nauczycielski 

 

56. Praktykanci, stażyści Zbiór przetwarzany w 

sposób papierowy 

Sekretariat Sekretariat 

57. Uczestnicy konkursów 

międzyszkolnych 

Zbiór przetwarzany w 

sposób papierowy 

Wicedyrektorzy 

 

Wicedyrektorzy, 

Organizatorzy 

konkursów 

58. Umowy cywilno-

prawne z 

kontrahentami 

Zbiór przetwarzany w 

sposób papierowy 

Księgowość Księgowość 

 

 

 

III. Struktura zbiorów danych, sposób przepływu danych w systemie 

i zakres przetwarzania danych 
Lp. Zbiór danych  Zakres danych osobowych 

1. Elektroniczny katalog 

czytelników biblioteki  
 Imię i nazwisko 

 Klasa  

2. Karty czytelników  Imię i nazwisko 

 Klasa  

3. Rejestr dłużników  Imię i nazwisko 

 Klasa  

 

 

 

 

 

 

 Imię i nazwisko 

 Adres zamieszkania lub pobytu 

 Numer ewidencyjny PESEL 
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4. 

 

Płace 
 Numer Identyfikacji Podatkowej 

 Seria i numer dowodu tożsamości 

 Imię ojca i matki 

 Obywatelstwo 

 Data i miejsce urodzenia 

 Numery rachunków bankowych 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

Płatnik 

 NIP 

 PESEL 

 Seria i numer dowodu osobistego 

 Imię i nazwisko 

 Data urodzenia 

 Adres zamieszkania/ do korespondencji 

 Numer rachunku bankowego 

 Informacje dot. stanu zdrowia (stopień 

niepełnosprawności) 

 Informacje dot. wynagrodzenia 

 Informacje dot. członków rodziny 

6. Listy płac  Imiona i nazwiska 

 PESEL 

 Kwota wynagrodzenia 

7. Zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 

oraz  świadczeń 

emerytów 

 Imię i nazwisko 

 Imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa członków 

rodziny 

 Adres zamieszkania 

 Telefon 

 Oświadczenia o dochodach 

 Decyzje ZUS 
 

 

 

 

8. 

 

 

 

Przelewy-faktury 

 

 Nazwisko i imię, adres zamieszkania, nr konta 

bankowego, NIP  kontrahentów będących osobami 

fizycznymi 

 

 

 

9. 

 

 

 

Zwolnienia lekarskie 

 Imię i nazwisko 

 Adres zamieszkania 

 PESEL 

 Data urodzenia osoby pozostającej pod opieką 

 Numer i seria dowodu tożsamości 

 Czas niezdolności do pracy 

 Kod choroby 

 

 

10. 

 

 

Pomoc materialna: 

stypendia uczniowskie, 

wyprawka szkolna, 

obiady 

 Imiona i nazwiska 

 Adres zamieszkania 

 Numer identyfikacyjny PESEL 

 Numer Identyfikacji Podatkowej 

 Wyniki w nauce, zachowanie ucznia 

 Miejsce pracy opiekunów prawnych dziecka 

 Informacje dotyczące dochodów w postaci załączników, 
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oświadczeń itd. 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

Akta osobowe 

pracowników 

/administracji i obsługi 

oraz kadry 

pedagogicznej/ 

Zbiór ten obejmuje dane byłych i obecnych pracowników 

oraz osób świadczących usługi na rzecz Administratora 

Danych na innej podstawie niż stosunek pracy. 

Zakres pierwszy danych tego zbioru, tzn. imię i nazwisko 

osoby oraz jej numer telefonu, dostępny jest wszystkim 

pracownikom Administratora Danych, a także niektórym 

osobom świadczącym usługi na rzecz Administratora 

Danych na innej podstawie niż stosunek pracy. 

Zakres drugi danych tego zbioru, tzn. imię i nazwisko osoby, 

jej adres, numer telefonu, wysokość wynagrodzenia, 

podstawowe, niezbędne do ustalenia wysokości 

wynagrodzenia, dane dotyczące stażu pracy, 

wykształcenia, urlopów i zwolnień, numer dowodu 

osobistego, numer konta bankowego, numer NIP i 

PESEL, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, 

dostępny jest: 

 Dyrektorowi Szkoły; 

 Specjaliście ds. kadr; 

 Samodzielnemu referentowi; 

 Specjaliście ds. płac; 

 Głównej księgowej; 

 Kierownikowi gospodarczemu; 

Dane tego zakresu są udostępniane przez upoważnionych 

pracowników księgowości ZUS-owi i urzędom 

skarbowym. 

Zakres trzeci danych tego zbioru obejmuje dane kadrowe (w 

tym wiele danych wrażliwych), tj. informacje o odbytych 

szkoleniach, urlopach, dokładne dane dotyczące 

wykształcenia, ewentualnie zainteresowań i hobby, 

informacje o posiadanych dzieciach, zawartych 

związkach małżeńskich, a także dane o stanie zdrowia, 

wynikające z zaświadczeń lekarskich, wydawanych 

zwłaszcza w wyniku badań profilaktycznych 

(wstępnych, okresowych i kontrolnych). Dostęp do tych 

danych posiadają wyłącznie: 

 Dyrektor Szkoły; 

 Specjalista ds. kadr; 

 Samodzielny referent; 

Dane z zakresu trzeciego mogą być udostępniane organom 

prowadzącym kontrolę, w tym zwłaszcza Państwowej 

Inspekcji Pracy i sądom powszechnym w związku z 

prowadzonym postępowaniem. 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

Ubezpieczenie 

pracowników 

 Imię i nazwisko 

 Adres zamieszkania 

 NIP 

 PESEL 

 Data urodzenia 

 Imiona rodziców 
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 Imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, PESEL, NIP, 

 Daty urodzenia osób uposażonych 

13. Obserwacje i hospitacje  Imiona i nazwiska nauczycieli 

 Wnioski z obserwacji wykonywanej pracy 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

System organizacji pracy 

szkoły 

 Imię i nazwisko 

 Adres zamieszkania 

 Data urodzenia 

 PESEL 

 Numer Identyfikacji Podatkowej 

 Płeć 

 Informacje dotyczące kwalifikacji, zatrudnienia i płac 

 

 

15. 

 

 

Kadry 

 Imię i nazwisko 

 Adres zamieszkania 

 Informacje o niepełnosprawności 

 Informacje o członkach rodziny 

 Dane dot. wykształcenia, znajomości języków, 

uprawnień, szkoleń 

 Dane służbowe, staż pracy, urlopy, absencja 

 

16. 

 

Arkusze ocen 
 Imię i nazwisko ucznia i rodziców 

 Data i miejsce urodzenia 

 Adres zamieszkania 

 Wyniki w nauce 

 

 

 

17. 

 

 

 

Aplikacje kandydatów 

 Imię i nazwisko 

 Adres zamieszkania 

 Telefon 

 PESEL 

 Świadectwo ukończenia gimnazjum 

 Zdjęcie kandydata 

 Zaświadczenie lekarskie 

 

 

 

 

 

 

 18. 

 

 

 

Akta osobowe uczniów 

 

 Imię i nazwisko ucznia i rodziców 

 Adres zamieszkania 

 PESEL 

 Data urodzenia 

 Miejsce urodzenia 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dot. uczniów 

 Imię i nazwisko ucznia 

 Adres zamieszkania 

 PESEL 

 Data rozpoczęcia nauki 

 Klasa, do której uczeń uczęszcza  

 Zawód 

 Języki obce 
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19. 

 

 

System informacji 

oświatowej 

 

 Pomoc materialna 

 Pomoc psychologiczna 

 Orzeczenia i opinie  

 Udział w kołach zainteresowań 

 Zgłoszenie  do egzaminów maturalnych                               

i zawodowch 

 Zajęcia dodatkowe 

 Data ukończenia/opuszczenia szkoły 

Dot. nauczycieli  

 Imię i nazwisko 

 PESEL 

 Zatrudnienie 

 Awans zawodowy 

 Staż pracy 

 Wykształcenie 

 Stanowisko 

 Wynagrodzenie 

 Nieobecności 

 20. Rejestr dokumentacji 

zarchiwizowanej 

 

 Imię i nazwisko 

 21. Archiwum szkoły  W przypadku uczniów, absolwentów  jak w księdze 

uczniów 

 W przypadku byłych pracowników jak w kadrach 

 

 22. Lista obecności Dyrekcji 

Szkoły 
 Imię i nazwisko 

 Stanowisko 

 Obecność / nieobecność- przyczyna  

 23. Lista obecności 

pracowników 

administracji obsługi 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko 

 Obecność / nieobecność- przyczyna  

 

 

 

 24. 

 

 

Rejestr korespondencji 

 

 Imię i nazwisko 

 Nazwa firmy 

 Adres  

 25. Rejestr delegacji 

służbowych  Imię i nazwisko 

 26. Rejestr uczniów  Imię i nazwisko 

 PESEL 

 Klasa 

 27. Rejestr upoważnionych 

do przetwarzania danych 

osobowych 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko 

 Data nadania/ustania upoważnienia 

 Identyfikator 



Polityka bezpieczeństwa informacji 
 

18 
 

  

 

 

 

 

28. 

 

 

 

 

 

Księga uczniów 

 Imię i nazwisko ucznia i rodziców 

 Adres zamieszkania 

 PESEL 

 Data urodzenia 

 Miejsce urodzenia 

 Data rozpoczęcia nauki 

 Klasa, do której przyjęto ucznia 

 Zawód 

 Przyczyna opuszczenia szkoły 

 Data ukończenia/opuszczenia szkoły  

 Numer z księgi ucznia 

 Numer  wydanego świadectwa 

29. Rejestr wniosków o 

wydanie duplikatów 

 

 Imię i nazwisko 

 Numer dowodu osobistego 

 Data i miejsce urodzenia  

 PESEL 

 Nazwa ukończonej szkoły 

 Data ukończenia szkoły 

 

 

 

 

 

30. 

 

 

 

Rejestr wypadków i 

dokumentacja  

powypadkowa  

 Imię i nazwisko 

 Data urodzenia, miejsce urodzenia  

 PESEL 

 Imiona i nazwisko rodziców 

 Data zdarzenia 

 Rodzaj urazu 

 Opis zdarzenia 

 Imiona i nazwiska świadków zdarzenia 

 Dokumentacja medyczna 

 

31. Rejestr wydanych 

legitymacji 
 Imię i nazwisko 

 PESEL 

 Numer legitymacji 

32. Rejestr zwolnień 

lekarskich uczniów 
 Imię i nazwisko 

 Adres zamieszkania 

 Przyczyna  i okres nieobecności 

33. Rejestr zwolnień 

lekarskich nauczycieli 
 Imię i nazwisko 

 PESEL 

 Czas nieobecności 

 Przyczyna  

34. Rejestr wydanych 

świadectw 
 Imię i nazwisko 

 PESEL 

 Nr świadectwa 

 

35. 

 

Egzaminy maturalne 
 Deklaracje przystąpienia do egzaminu 

 Dysleksja 

 Kopie świadectw 
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 Protokoły z wynikami egzaminów 

 Imię i nazwisko n-la z innej szkoły 

 Miejsce pracy w/w nauczyciela 

 Nauczany przedmiot w/w nauczyciela 

 Numer dowodu osobistego w/w nauczyciela 

 Numer egzaminatora w/w nauczyciela 

36. Egzamin potwierdzający 

kwalifikacje zawodowe 
 Deklaracje przystąpienia do egzaminu 

 Kopie świadectw 

 Protokoły z wynikami egzaminów 

 Imię i nazwisko n-la z innej szkoły 

 Miejsce pracy w/w nauczyciela 

 Nauczany przedmiot w/w nauczyciela 

 Numer dowodu osobistego w/w nauczyciela 

 Numer egzaminatora w/w nauczyciela 

37. Praktyczna nauka 

zawodu 
 Imię i nazwisko 

 Miejsce pracy, do którego kierowany jest uczeń 

38. Realizacja obowiązku 

szkolnego 
 Imię i nazwisko 

 Imiona i nazwisko rodziców 

 Adres zamieszkania 

 Rok urodzenia 

 Miejsce urodzenia 

 Numer identyfikacyjny PESEL 

39. Protokoły Rady 

Pedagogicznej, lista 

obecności  

 Imię i nazwisko 

 Data urodzenia 

 Informacje o wynikach w nauce, zachowaniu, 

trudnościach w wychowaniu 

40. Rejestr uchwał Rady 

Pedagogicznej 
 Imię i nazwisko 

 Informacje o wynikach w nauce, zachowaniu, 

trudnościach w wychowaniu 

 Informacje o nagrodach, odznaczeniach 

 

 

 

 

 

41. 

 

 

 

 

Opinie i orzeczenia z 

poradni psychologiczno-

pedagogicznej 

 Imię i nazwisko 

 Numer opinii 

 Data i miejsce urodzenia 

 Adres zamieszkania 

 Szkoła i klasa do której uczeń uczęszcza 

 Opinia, diagnoza i zalecany formy pomocy 

 Treść orzeczenia zawiera nazwę rodzaj 

niepełnosprawności, rodzaj upośledzenia,  

niedostosowanie społeczne, wymogi stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy nauczyciela, 

czas na jaki wydaje się orzeczenia; 

 Diagnoza /informacje o możliwościach rozwojowych i 

potencjale dziecka/; 

 Zalecenia i uzasadnienie decyzji 

 

42. Awans zawodowy 

nauczycieli 
 Imię i nazwisko 

 Data i miejsce urodzenia 
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 Stopień awansu zawodowego 

 Wykształcenie 

 Uzasadnienie 

 

43. Wykaz dodatków 

motywacyjnych 
 Imię i nazwisko 

 Kwota dodatku 

44. Rejestr oceny pracy 

nauczycieli 
 Imię i nazwisko 

 Data urodzenia  

 Stopień awansu zawodowego 

 

 

45. 

 

 

Rejestr nagród i 

odznaczeń 

 Imię i nazwisko 

 Data urodzenia, miejsce urodzenia 

 Imiona rodziców 

 PESEL 

 Numer dowodu osobistego 

 Rodzaj odznaczenia  

 

 

 

46. 

 

 

 

Podania o zatrudnienie 

 Imię i nazwisko 

 Adres zamieszkania 

 Data urodzenia 

 PESEL 

 E-mail 

 Telefon  

 Wykształcenie 

 Doświadczenie zawodowe 

 

 

47. 

 

 

Arkusz organizacji roku 

szkolnego 

 Imię i nazwisko 

 Data urodzenia 

 Płeć 

 PESEL 

 Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji, 

zatrudnienia i płac 

48. Plan zajęć  Imię i nazwisko 

 Klasa w której uczy 

 

49. Wyniki klasyfikacji  Imiona i nazwiska 

 Wyniki w nauce i osiągnięcia 

50. Harmonogram 

egzaminów 

poprawkowych 

 Imię i nazwisko 

 Wyniki egzaminów 

51. Godziny 

ponadwymiarowe 
 Imię i nazwisko 

 Informacje nt. nieobecności 

 

 

52. 

 

 

Projekty realizowane w 

ramach funduszy 

europejskich. 

Dane osobowe uczniów i 

osób zatrudnionych przy 

realizacji 

 Imię i nazwisko 

 Adres zamieszkania 

 PESEL 

 Data urodzenia 

 Sytuacja rodzinna i problemy ekonomiczne 

 Testy kompetencji 

 Karty zgłoszenia 

 Protokół 
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 Listy  obecności 

 Dzienniki zajęć 

 Dyplomy i certyfikaty 

53. Dziennik zajęć pedagoga  Imię i nazwisko dziecka i rodziców 

 Data urodzenia 

 Uwagi nt. dziecka /trudności, rozwój, postępy, 

osiągnięcia, itd./ 

 

 

 

54. 

 

 

 

Dzienniki lekcyjne i 

pozalekcyjne 

 Uczeń 

 Imiona 

 Nazwisko 

 Data i miejsce urodzenia 

 Miejsce zamieszkania 

 Opiekunowie prawni ucznia 

 Imiona i nazwiska, 

 Miejsce zamieszkania 

 Wyniki w nauce 

 

 

 

 

 

 

 

55. 

 

 

 

 

 

 

 

Teczki wychowawców 

klas 

 Wykaz uczniów klasy: imiona i nazwiska, adresy 

zamieszkania, PESEL, numery telefonów do rodziców; 

 Zgody opiekunów dziecka na przetwarzanie jego danych 

osobowych; 

 Wykaz uczniów posiadających orzeczenia lub opinie z 

poradni psychologiczno – pedagogicznej; 

 Deklaracje uczęszczania na zajęcia z religii; 

 Deklaracje braku zgody na uczęszczanie na zajęcia 

wychowania do życia w rodzinie; 

 Wykaz wpłat np. na Radę Rodziców, ubezpieczenie; 

 Wykaz uczniów zwolnionych z zajęć wychowania 

fizycznego; 

 Informacje o uczniach korzystających z pomocy 

społecznej; 

 Notatki służbowe z istotnych rozmów i ustaleń z 

rodzicami; 

 Informacje o uczniach uzdolnionych; 
 

56. Praktykanci, stażyści  Imię i nazwisko 

 Adres 

 Data i miejsce urodzenia 

57. Konkursu międzyszkolne  Imię i nazwisko 

 Klasa 

 Szkoła, do której uczęszcza uczestnik konkursu 

58. Umowy cywilno-prawne 

z kontrahentami 
 Nazwisko i imię 

 Adres zamieszkania ,pobytu 

 PESEL 

 NIP 

 Seria i numer dowodu osobistego 

 Nr telefonu 
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Uwagi dodatkowe: 

 Teren wewnątrz szkoły i na zewnątrz szkoły jest monitorowany 

 Do w/w pomieszczeń dostęp posiada pracownik obsługi tj. personel sprzątający 

właściwy dla    wskazanego rejonu pracy  

 

IV. Sposób przepływu danych między poszczególnymi systemami 
§4 

1. Struktura informatyczna Szkoły składa się z komputerów połączonych siecią wewnętrzną 

LAN. Komputery Szkoły posiadają dostęp  do Internetu dostarczanego poprzez operatora  

Orange S.A. 

2. W ramach tej infrastruktury funkcjonują systemy informatyczne: 

a) Arkusz/Optivum/VULCAN - wykorzystywany w tworzeniu arkusza organizacyjnego,  

b) Sekretariat/Opitvum VULCAN - program służący do obsługi spraw uczniowskich, 

c) Świadectwa/Optivum/VULCAN - program służący do drukowania świadectw, 

d) SIO - program do obsługi systemu informacji oświatowej, 

e) PŁATNIK  Asseco Poland S.A.- System dwustronnej wymiany informacji do 

wysłania do ZUS zestawu dokumentów (korekty danych - pobieranych składek na 

ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne) i odbierani 

informacji z ZUS, 

f) Płace/Optivum/VULCAN - program służący do obsługi płacowej Szkoły, 

g) Kadry/Optivum/VULCAN - program służący od obsługi kadrowej Szkoły, 

h) Inwentarz/Optivum/VULCAN -  program służący od obsługi inwentarza  Szkoły, 

i) Księgowość/Optivum/ VULCAN/- program służący od księgowości  Szkoły, 

j) MOL/Optivum/ Vulcan/ - program obsługi biblioteki, 

k) MultiCash - program służący do wykonywania przelewów 

l) Pakiet Microsoft Office 

 

1. System przetwarzania danych osobowych 
§5 

W skład systemu wchodzą: 

 dokumentacja papierowa (korespondencja, dokumenty pracowników i uczniów); 

 wydruki komputerowe; 
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 urządzenia i oprogramowanie komputerowe służące do przetwarzania informacji; 

 procedury przetwarzania danych w tym systemie, w tym procedury awaryjne. 

§6 

Sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami jest następujący: 

VULCAN/SEKRETARIAT → VULCAN/ŚWIADECTWA  

Z aplikacji Vulcan/Sekretariat do Vulcan/Świadectwa  przekazywane są dane dotyczące 

uczniów.  

Sposób przekazywania danych: manualny.  

VULCAN/SEKRETARIAT → VULCAN/MOL 

Z aplikacji Vulcan/Sekretariat do Vulcan/MOL  przekazywane są dane dotyczące uczniów.  

Sposób przekazywania danych: manualny.  

PŁACE → PŁATNIK 

Z aplikacji Vulcan/Płace do programu Płatnik przekazywane są dane dotyczące składek 

na ubezpieczenia. 

Sposób przekazywania danych: manualny.  

PŁACE  → BANK 

Z programu MultiCash do Banku PKO BP Zamość przekazywane są dane dotyczące 

należnych kwot przelewanych na konto pracowników i kontrahentów. 

Sposób przekazywania danych: manualny. 

Pozostałe programy są niezależne i posiadają samodzielne bazy danych wprowadzane 

do systemu manualnie. 

Przetwarzanie danych osobowych w systemie informatycznym odbywa się przy zachowaniu 

wysokiego poziom bezpieczeństwa. 
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V. Środki techniczne i organizacyjne stosowane w przetwarzaniu danych 
 

1. Cele i zasady funkcjonowania polityki bezpieczeństwa 
§7 

Polityka bezpieczeństwa informacji w Szkole ma na celu zredukowanie możliwości 

wystąpienia negatywnych konsekwencji naruszeń w tym zakresie, tj.: 

1) naruszeń danych osobowych rozumianych jako prywatne dobro powierzone Szkole; 

2) naruszeń przepisów prawa oraz innych regulacji; 

3) utraty lub obniżenia reputacji Szkoły; 

4) strat finansowych ponoszonych w wyniku nałożonych kar; 

5) zakłóceń organizacji pracy spowodowanych nieprawidłowym działaniem systemów. 

§ 8 

Realizując Politykę Bezpieczeństwa informacji w zakresie ochrony danych osobowych 

Szkoła dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, 

a w szczególności zapewnia, aby dane te były: 

 przetwarzane zgodnie z prawem, 

 zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu 

przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, 

 merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celu, w jakim są przetwarzane, 

 przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie 

dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 

2. Kompetencje i odpowiedzialność w zarządzaniu bezpieczeństwem danych osobowych 
§9 

Za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z obowiązującym prawem, celami 

przetwarzania lub przechowywanie ich w sposób nie zapewniający ochrony interesów osób, 

których te dane dotyczą grozi odpowiedzialność karna wynikająca z przepisów ustawy 

o ochronie danych osobowych lub pracownicza na zasadach określonych w kodeksie pracy. 

§10 

Administrator Danych Osobowych (ADO) - Dyrektor Szkoły: 

 formułuje i wdraża warunki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych 

osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez 

osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, 
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uszkodzeniem lub zniszczeniem, 

 decyduje o zakresie, celach oraz metodach przetwarzania i ochrony danych 

osobowych, 

 odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych w Szkole, 

§11 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) - pracownik Szkoły wyznaczony 

przez Dyrektora: 

 zapewnia przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych w tym 

w szczególności przez: 

 sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami 

o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania 

dla administratora danych - raz w roku kalendarzowym w formie papierowej. 

Sprawozdanie przechowuje ABI; 

 nadzorowanie  opracowania i aktualizacja dokumentacji, o której mowa 

w art.36 ust.2  ustawy oraz przestrzegania zasad w niej określonych; 

 zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych z przepisami  o ochronie danych osobowych; 

 przygotowuje upoważnienia do przetwarzania danych osobowych; 

 prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,  

 ewidencjonuje oświadczenia osób upoważnionych o zaznajomieniu się z zasadami 

zachowania bezpieczeństwa danych, 

 prowadzi rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, 

z wyjątkiem zbiorów,  o których mowa w art.43 ust.1  (dot. zwolnień z obowiązku 

rejestracji zbioru danych); 

 przygotowuje umowy powierzenia  przetwarzania danych  osobowych;  

 dokonuje analizy wniosków o udostępnienie danych oraz przygotowuje rekomendację 

decyzji dla dyrektora w tym zakresie.  

§12 

Administrator Systemu Informatycznego (ASI) - pracownik Szkoły wyznaczony przez 

Dyrektora: 

 zarządza bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych w systemie 

informatycznym zgodnie z wymogami prawa i wskazówkami ABI lub ADO, 
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 doskonali i rozwija metody zabezpieczenia danych przed zagrożeniami związanymi 

z ich przetwarzaniem, 

 przydziela identyfikatory użytkownikom systemu informatycznego oraz zaznajamia 

ich z procedurami ustalania i zmiany haseł dostępu, 

 nadzoruje prace związane z rozwojem, modyfikacją, serwisowaniem i konserwacją 

systemu, 

 zapewnia bezpieczeństwo wewnętrznego i zewnętrznego obiegu informacji w sieci 

i zabezpieczenie łączy zewnętrznych, 

 prowadzi nadzór nad archiwizacją zbiorów danych oraz zabezpiecza elektroniczne 

nośniki informacji zawierających dane osobowe, 

 

 

§13 

Pracownik przetwarzający dane: 

 chroni prawo do prywatności osób fizycznych powierzających Szkole swoje dane 

osobowe poprzez przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami 

określonymi w Polityce bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem 

informatycznym Szkoły, 

 zapoznaje się zasadami określonymi w Polityce bezpieczeństwa informacji i Instrukcji 

zarządzania systemem informatycznym Szkoły i składa oświadczenie o znajomości 

tych przepisów. 

3. Zasady udzielania dostępu do danych osobowych 
§14 

1. Dostęp do danych osobowych może mieć wyłącznie osoba zaznajomiona z przepisami 

ustawy o ochronie danych osobowych oraz zasadami zawartymi w obowiązującej w Szkole 

Polityce bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym. Osoba 

zaznajomiona z zasadami ochrony danych potwierdza to w pisemnym oświadczeniu. 

2. Dostęp do danych osobowych może mieć wyłącznie osoba posiadająca pisemne oraz 

imienne upoważnienie wydane przez ADO. 

3. ADO może wyznaczyć upoważnionych do przetwarzania danych osobowych pracowników 

Szkoły do nadzoru nad upoważnionymi pracownikami podmiotów zewnętrznych lub innymi 

upoważnionymi osobami przetwarzającymi dane osobowe w Szkole. 
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4. Udostępnianie i powierzanie danych osobowych 
§15 

Dane osobowe mogą być udostępnione osobom i podmiotom z mocy przepisów prawa, jeżeli 

w sposób wiarygodny uzasadnią one potrzebę ich posiadania, a ich udostępnienie nie naruszy 

praw i wolności osób, których one dotyczą. 

§16 

Udostępnienie danych może nastąpić na pisemny wniosek zawierający następujące elementy: 

 adresat wniosku (administrator danych), 

 wnioskodawca, 

 podstawa prawna (wskazanie potrzeby), 

 wskazanie przeznaczenia, 

 zakres informacji. 

§17 

Administrator  danych odmawia udostępnienia danych jeżeli spowodowałoby to naruszenie 

dóbr osobistych osób, których dane dotyczą lub innych osób. 

 

§18 

Powierzenie danych może nastąpić wyłącznie w drodze pisemnej umowy, w której osoba 

przyjmująca dane zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów ustawy 

o ochronie danych osobowych. Umowa powinna zawierać informacje o podstawia prawnej 

powierzenia danych, celu i sposobie ich przetwarzania. 

§19 

Każda osoba fizyczna, której dane przetwarzane są w Szkole, ma prawo zwrócić się 

z wnioskiem o udzielenie informacji związanych z przetwarzaniem tych danych, prawo 

do kontroli i poprawiania swoich danych osobowych, a także w przypadkach określonych 

w art. 32 ust 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych prawo wniesienia 

umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz sprzeciwu wobec 

przekazywania ich innym podmiotom. 
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5. Bezpieczeństwo w przetwarzaniu danych osobowych w formie tradycyjnej 
§20 

1. Pomieszczenia, w których znajdują się przetwarzane zbiory danych osobowych pozostają 

zawsze pod bezpośrednim nadzorem upoważnionego do ich przetwarzania pracownika. 

2. Opuszczenie pomieszczenia, w których znajdują się zbiory danych osobowych musi być 

poprzedzone przeniesieniem zbioru danych do odpowiednio zabezpieczonego miejsca. Przy 

planowanej dłuższej nieobecności pracownika pomieszczenie winno być zamknięte na klucz.  

3. Klucze do szaf, w których przechowywane są dane osobowe mają jedynie pracownicy 

upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w zakresie zgodnym z kategorią danych. 

4. Dostęp do pomieszczeń poza godzinami pracy szkoły jest kontrolowany za pomocą 

systemu monitoringu wizyjnego. 

5. Korzystanie ze zbiorów danych osobowych przez osoby niezatrudnione w Szkole powinno 

odbywać się po uzyskaniu upoważnienia lub skonsultowane z ABI w przypadku osób 

upoważnionych do przetwarzania tych danych na podstawie ogólnie obowiązujących 

przepisów. 

6. Osoby prowadzące dokumentację zobowiązane są do niezwłocznego poinformowania ABI 

lub ADO o podejrzeniu dostępu do dokumentacji przez osoby nieupoważnione. 

7. Ponadto zabrania się: 

 wyrzucania dokumentów zawierających dane osobowe bez uprzedniego ich trwałego 

zniszczenia - anonimizacji, 

 pozostawiania dokumentów, kopii dokumentów zawierających dane osobowe 

w drukarkach, kserokopiarkach, 

 pozostawiania kluczy w drzwiach, szafach, biurkach, zostawiania otwartych 

pomieszczeń, w których przetwarza się dane osobowe, 

 pozostawiania bez nadzoru osób trzecich przebywających w pomieszczeniach szkoły, 

w których przetwarzane są dane osobowe, 

 pozostawiania dokumentów na biurku po zakończonej pracy, pozostawiania otwartych 

dokumentów na ekranie monitora bez blokady konsoli, 

 ignorowania nieznanych osób z zewnątrz poruszających się w obszarze przetwarzania 

danych osobowych, 

 przekazywania informacji będącymi danymi osobowymi osobom nieupoważnionym, 
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§21 

Korzystanie ze zbiorów danych osobowych przez osoby niezatrudnione w Szkole powinno 

odbywać się po uzyskaniu upoważnienia lub skonsultowane z ABI w przypadku osób 

upoważnionych do przetwarzania tych danych na podstawie ogólnie obowiązujących 

przepisów. 

 

6. Bezpieczeństwo w przetwarzaniu danych osobowych w systemach informatycznych 
 

§22 

Zasady bezpiecznego użytkowania systemu informatycznego zawarte są w Instrukcji 

zarządzania systemem informatycznym, obligatoryjnej do zapoznania się i stosowania przez 

wszystkich użytkowników systemu informatycznego szkoły. 

 

 

VII. Analiza ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych 

1. Identyfikacja zagrożeń 
§23 

Ze względu na formę przetwarzania danych 

osobowych 

Rodzaje możliwych zagrożeń 

 

 

 

 

 

Dane przetwarzane i przechowywane w formie 

tradycyjnej - „papierowej” 

 zdarzenia losowe (powódź, pożar); 

 kradzież danych, oszustwo, celowe działanie na 

szkodę szkoły 

 zaniedbania pracowników szkoły (niedyskrecja, 

udostępnienie danych osobie nieupoważnionej); 

 niekontrolowana obecność nieuprawnionych 

osób w obszarze przetwarzania pokonanie 

zabezpieczeń fizycznych, włamania 

 podsłuchy, podglądy w celu wyłudzenia danych 

 ataki terrorystyczne; 

 brak rejestrowania udostępniania danych; 

 niewłaściwe miejsce i sposób przechowywania 

dokumentacji. 
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Dane przetwarzane i przechowywane za 

pomocą systemów informatycznych 

 nie przydzielenie użytkownikom systemu 

informatycznego identyfikatorów; 

 niewłaściwa administracja systemem; 

 niewłaściwa konfiguracja systemu; 

 fałszowanie kont użytkowników; 

 kradzież danych kont; 

 pokonanie zabezpieczeń programowych; 

 zaniedbania pracowników szkoły (niedyskrecja, 

udostępnienie danych osobie nieupoważnionej); 

 niekontrolowana obecność nieuprawnionych 

osób w obszarze przetwarzania; 

 zdarzenia losowe np. pożar; 

 niekontrolowane wytwarzanie i wypływ danych 

poza obszar przetwarzania z pomocą nośników 

informacji i komputerów przenośnych; 

 naprawy i konserwacje systemu lub sieci 

teleinformatycznej wykonywane przez osoby 

nieuprawnione; 

 przypadkowe bądź celowe uszkodzenie; 

systemów i aplikacji informatycznych lub sieci; 

 przypadkowe bądź celowe modyfikowanie 

systemów i aplikacji informatycznych lub sieci; 

 przypadkowe bądź celowe wprowadzenie zmian 

do chronionych danych osobowych; 

  brak rejestrowania zdarzeń tworzenia lub 

modyfikowania danych. 

 

2. Sposób zabezpieczenia danych 
§24 

 

Ze względu na formę przetwarzania danych 

osobowych 

Formy wprowadzonych zabezpieczeń 

 

 

 

Dane przetwarzane i przechowywane w formie 

tradycyjnej - „papierowej” 

 przechowywanie danych w pomieszczeniach 

zamykanych na klucz; 

 przechowywanie danych osobowych w szafach 

zamykanych na klucz; 

 przetwarzanie danych wyłącznie przez osoby 

posiadające upoważnienie nadane przez ABI; 

 zapoznanie pracowników z zasadami 

przetwarzania danych osobowych oraz obsługą 

systemu służącego do ich przetwarzania. 
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Dane przetwarzane i przechowywane za 

pomocą systemów informatycznych 

 kontrola dostępu do systemów; 

 zastosowanie programów antywirusowych i 

innych regularnie aktualizowanych narzędzi 

ochrony; 

 systematyczne tworzenie kopii zapasowych 

zbiorów danych przetwarzanych w systemach 

informatycznych; 

 składowanie nośników wymiennych i nośników 

kopii zapasowych w odpowiednio 

zabezpieczonych szafach; 

 przydzielenie pracownikom indywidualnych kont 

użytkowników i haseł; 

 stosowanie indywidualnych haseł logowania do 

poszczególnych programów; 

 właściwa budowa hasła (zawiera litery i cyfry). 

 

3. Określenie wielkości ryzyka 
§25 

Poziom ryzyka naruszenia bezpieczeństwa danych jest niski. Zastosowane techniczne 

i organizacyjne środki ochrony są adekwatne do stwierdzonego poziomu ryzyka dla 

poszczególnych systemów, rodzajów zbiorów i kategorii danych osobowych. 

 

4. Tabela form naruszenia ochrony danych osobowych przez osoby zatrudnione przy 

przetwarzaniu danych 

FORMY NARUSZEŃ SPOSOBY POSTĘPOWANIA 

W ZAKRESIE WIEDZY 

Ujawnianie sposobu działania aplikacji i 

systemu oraz jej zabezpieczeń osobom 

niepowołanym. Natychmiast przerwać rozmowę lub inną 

czynność prowadzącą do ujawnienia 

informacji. Sporządzić raport z opisem, jaka 

informacja została ujawniona, powiadomić 

administratora bezpieczeństwa informacji. 

Ujawnianie informacji o sprzęcie i 

pozostałej infrastrukturze informatycznej. 

Dopuszczanie i stwarzanie warunków, aby 

ktokolwiek taką wiedzę mógł pozyskać np. 

z obserwacji lub dokumentacji. 

W ZAKRESIE SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA 

Opuszczenie stanowiska pracy i 

pozostawienie aktywnej aplikacji 

umożliwiającej dostęp do bazy danych 

osobowych. 

Niezwłocznie zakończyć działanie aplikacji. 

Sporządzić raport 
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Dopuszczenie do korzystania z aplikacji 

umożliwiającej dostęp do bazy danych 

osobowych przez jakiekolwiek inne osoby 

niż osoba, której identyfikator został 

przydzielony. 

Wezwać osobę bezprawnie korzystającą z 

aplikacji do opuszczenia stanowiska przy 

komputerze. Pouczyć osobę, która dopuściła 

do takiej sytuacji. Sporządzić raport. 

Pozostawienie w jakimkolwiek 

niezabezpieczonym, a w szczególności w 

miejscu widocznym, zapisanego hasła 

dostępu do bazy danych osobowych lub 

sieci. 

Natychmiast zabezpieczyć notatkę z hasłami 

w sposób uniemożliwiający odczytanie. 

Niezwłocznie powiadomić administratora 

bezpieczeństwa informacji. Sporządzić raport. 

Dopuszczenie do użytkowania sprzętu 

komputerowego i oprogramowania 

umożliwiającego dostęp do bazy danych 

osobowych osobom nieuprawnionym. 

Wezwać osobę nieuprawnioną do 

opuszczenia stanowiska. Ustalić jakie 

czynności zostały przez osoby nieuprawnione 

wykonane. Przerwać działające programy. 

Niezwłocznie powiadomić administratora 

bezpieczeństwa informacji. Sporządzić raport. 

Samodzielne instalowanie jakiegokolwiek 

oprogramowania. 

Pouczyć osobę popełniającą wymienioną 

czynność, aby jej zaniechała. Wezwać służby 

informatyczne w celu odinstalowania 

programów. Sporządzić raport. 

Modyfikowanie parametrów systemu i 

aplikacji. 

Wezwać osobę popełniającą wymieniona 

czynność, aby jej zaniechała. Sporządzić 

raport. 

Odczytywanie dyskietek i innych 

nośników przed sprawdzeniem ich 

programem antywirusowym. 

Pouczyć osobę popełniającą wymienioną 

czynność o szkodliwości takiego działania. 

Wezwać służby informatyczne w celu 

wykonania kontroli antywirusowej. 

Sporządzić raport. 

W ZAKRESIE DOKUMENTÓW I OBRAZÓW ZAWIERAJĄCYCH DANE 

OSOBOWE 

Pozostawienie dokumentów w otwartych 

pomieszczeniach bez nadzoru. 
Zabezpieczyć dokumenty. Sporządzić raport. 

Przechowywanie dokumentów 

niewłaściwie zabezpieczonych przed 

dostępem osób niepowołanych. 

Powiadomić przełożonych. Spowodować 

poprawienie zabezpieczeń. Sporządzić raport. 

Wyrzucanie dokumentów w stopniu 

zniszczenia umożliwiającym ich 

odczytanie. 

Zabezpieczyć niewłaściwie zniszczone 

dokumenty. Powiadomić przełożonych. 

Sporządzić raport. 

Dopuszczanie do kopiowania dokumentów 

i utraty kontroli nad kopią. 

Zaprzestać kopiowania. Odzyskać i 

zabezpieczyć wykonaną kopię. Powiadomić 

przełożonych. Sporządzić raport. 

Dopuszczanie, aby inne osoby 

odczytywały zawartość ekranu monitora, 

Wezwać nieuprawnioną osobę odczytującą 

dane do zaprzestania czynności, wyłączyć 

monitor. Jeżeli ujawnione zostały ważne dane 
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na którym wyświetlane są dane osobowe. - sporządzić raport 

Sporządzanie kopii danych na nośnikach 

danych w sytuacjach nie przewidzianych 

procedurą. 

Spowodować zaprzestanie kopiowania. 

Odzyskać i zabezpieczyć wykonaną kopię. 

Powiadomić administratora bezpieczeństwa 

informacji. Sporządzić raport. 

Utrata kontroli nad kopią danych 

osobowych. 

Podjąć próbę odzyskania kopii. Powiadomić 

administratora bezpieczeństwa informacji. 

Sporządzić raport. 

W ZAKRESIE POMIESZCZEŃ I INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCYCH DO 

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Opuszczanie i pozostawianie bez dozoru 

nie zamkniętego pomieszczenia, w którym 

zlokalizowany jest sprzęt komputerowy 

używany do przetwarzania danych 

osobowych, co stwarza ryzyko dokonania 

na sprzęcie lub oprogramowaniu 

modyfikacji zagrażających bezpieczeństwu 

danych osobowych. 

Zabezpieczyć pomieszczenie. Powiadomić 

przełożonych. Sporządzić raport. 

Wpuszczanie do pomieszczeń osób 

nieznanych i dopuszczanie do ich kontaktu 

ze sprzętem komputerowym. 

Wezwać osoby bezprawnie przebywające w 

pomieszczeniach do ich opuszczenia, 

próbować ustalić ich tożsamość. Powiadomić 

przełożonych i administratora bezpieczeństwa 

informacji. Sporządzić raport. 

Dopuszczanie, aby osoby spoza służb 

informatycznych i telekomunikacyjnych 

podłączały jakikolwiek urządzenia do sieci 

komputerowej, demontowały elementy 

obudów gniazd i torów kablowych lub 

dokonywały jakichkolwiek manipulacji. 

Wezwać osoby dokonujące zakazanych 

czynność do ich zaprzestania. Postarać się 

ustalić ich tożsamość. Powiadomić służby 

informatyczne i administratora 

bezpieczeństwa informacji. Sporządzić raport. 

W ZAKRESIE POMIESZCZEŃ W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ KOMPUTERY 

CENTRALNE I URZĄDZENIA SIECI 

Dopuszczenie lub ignorowanie faktu, że 

osoby spoza służb informatycznych i 

telekomunikacyjnych dokonują 

jakichkolwiek manipulacji przy 

urządzeniach lub okablowaniu sieci 

komputerowej w miejscach publicznych 

(hole, korytarze, itp.). 

Wezwać osoby dokonujące zakazanych 

czynność do ich zaprzestania i ew. 

opuszczenia pomieszczeń. Postarać się ustalić 

ich tożsamość. Powiadomić służby 

informatyczne i administratora 

bezpieczeństwa informacji. Sporządzić raport. 

Dopuszczanie do znalezienia się w 

pomieszczeniach komputerów centralnych 

lub węzłów sieci komputerowej osób 

spoza służb informatycznych i 

telekomunikacyjnych. 

Wezwać osoby dokonujące zakazanych 

czynność do ich zaprzestania i opuszczenia 

chronionych pomieszczeń. Postarać się ustalić 

ich tożsamość. Powiadomić służby 

informatyczne i administratora 

bezpieczeństwa informacji. Sporządzić raport. 
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5. Tabela zjawisk świadczących o możliwości naruszenia ochrony danych 

osobowych 
 

FORMY NARUSZEŃ SPOSOBY POSTĘPOWANIA 

Ślady manipulacji przy układach sieci 

komputerowej lub komputerach. 

Powiadomić niezwłocznie administratora 

bezpieczeństwa informacji oraz służby 

informatyczne. Nie używać sprzętu ani 

oprogramowania do czasu wyjaśnienia 

sytuacji. Sporządzić raport. 

Obecność nowych kabli o nieznanym 

przeznaczeniu i pochodzeniu. 

Powiadomić niezwłocznie służby 

informatyczne. Nie używać sprzętu ani 

oprogramowania do czasu wyjaśnienia 

sytuacji. Sporządzić raport. 

Niezapowiedziane zmiany w wyglądzie 

lub zachowaniu aplikacji służącej do 

przetwarzania danych osobowych. 

Nieoczekiwane, nie dające się wyjaśnić, 

zmiany zawartości bazy danych. 

Obecność nowych programów w 

komputerze lub inne zmiany w 

konfiguracji oprogramowania. 

Ślady włamania do pomieszczeń, w 

których przetwarzane są dane osobowe. 

Postępować zgodnie z właściwymi 

przepisami. Powiadomić niezwłocznie 

administratora bezpieczeństwa informacji. 

Sporządzić raport. 

 

6. Tabela naruszenia ochrony danych osobowych przez obsługę informatyczną 

w kontaktach z użytkownikiem 

 

FORMY NARUSZEŃ SPOSOBY POSTĘPOWANIA 

Próba uzyskania hasła uprawniającego do 

dostępu do danych osobowych w ramach 

pomocy technicznej. 

Powiadomić administratora bezpieczeństwa 

informacji. Sporządzić raport. 
Próba nieuzasadnionego przeglądania 

(modyfikowania) w ramach pomocy 

technicznej danych osobowych za pomocą 

aplikacji w bazie danych identyfikatorem i 

hasłem użytkownika. 
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Załączniki: 
 

1. Oświadczenie o zapoznaniu się z  przepisami i regulacjami obowiązującymi w szkole. 

2. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. 

3. Ewidencja osób  przetwarzających dane osobowe- posiadających upoważnienia. 

4. Zgoda na przebywanie w obszarze przetwarzania danych. 

5. Odwołanie zgody na przebywanie w obszarze przetwarzania danych. 

6. Jawny rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony na podstawie art.36 ust.2 pkt 2 

ustawy o ochronie danych osobowych. 
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Załącznik Nr 1  
do Polityki bezpieczeństwa informacji  

 

............................................................ 

(imię i nazwisko)                                                                     

........................................................... 
(stanowisko służbowe) 
 
 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązującymi w zakresie 
ochrony danych osobowych przepisami prawa i regulacjami 
wewnętrznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
w Zamościu  i zobowiązuję się do ich stosowania.  
Świadomy/a jestem obowiązku zachowania w tajemnicy danych 
osobowych i sposobów ich zabezpieczenia, również po odwołaniu 
upoważnienia, a także po ustaniu zatrudnienia lub zakończeniu 
współpracy. 
 
 
 
 
Zamość, dnia  
...................................................           ...................................................... 
(miejscowość, data)       (czytelny podpis) 
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Załącznik Nr 2  
do Polityki bezpieczeństwa informacji  

 

Zamość, dnia ....................  

 

 

 

UPOWAŻNIENIE 

Upoważniam Panią (Pana)  

................................................................................................................................. 

(imię i nazwisko) 

do przetwarzania danych osobowych  

 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu 

 

obejmujących następujący zakres: 

 

................................................................................................................................. 

 (wymienić ew. czynności oraz zawartość zbioru) 

 

Równocześnie zobowiązuję Panią (Pana) do zachowania w tajemnicy wszelkich 

informacji dotyczących przetwarzanych danych osobowych oraz sposobów ich 

zabezpieczenia. 

Informuję, że udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie dostępu 

do nich osobie nieupoważnionej podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 

albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 51 ustawy o ochronie danych 

osobowych). 

Upoważnienie jest ważne do odwołania. 

 

 

..................................................                        ....................................................... 

(data i podpis pracownika)                                          (podpis dyrektora) 
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Załącznik Nr 3  
do Polityki bezpieczeństwa informacji  

 

Ewidencja osób przetwarzających dane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu  
posiadających upoważnienie- wzór 

 

Data i podpis Administratora Bezpieczeństwa Informacji 

 

…................................................................................... 

Lp
. 

Imię i nazwisko 
Stanowisko 
służbowe 

Data 
nadania 

upoważnien
ia 

Data  ustania 
upoważnienia 

Wykaz zbiorów danych 
wynikających z 
upoważnienia 

Identyfikator 
(Jeżeli dane są przetwarzane 
 w systemie informatycznym) 
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Załącznik Nr 4  
do Polityki bezpieczeństwa informacji  

 
 

Zamość , dn. ……………………………. 
 

 
 

ZGODA  
NA PRZEBYWANIE W OBSZARZE PRZETWARZANIA DANYCH  

 
Na podstawie pkt I.2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych 
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 100, poz. 1024 z późn. zm.), wyrażam zgodę Pani/Panu: 

 
………………………………………………….. 

 
na przebywanie w pomieszczeniach, w których przetwarzane są dane osobowe 
w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków służbowych. 

 
…………………………………………………….. 

       (podpis Administratora danych)  
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Załącznik Nr 5  
do Polityki bezpieczeństwa informacji  

 

 

Zamość dn. ……………………………. 
 
 

ODWOŁANIE ZGODY  
NA PRZEBYWANIE W OBSZARZE PRZETWARZANIA DANYCH  

 
Na podstawie pkt I.2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych 
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 100, poz. 1024 z późn. zm.), odwołuję zgodę z dnia ……………………..  
udzieloną Pani/Panu: 

 
………………………………………………….. 

 
do przebywania w pomieszczeniach, w których przetwarzane są dane osobowe. 

 
…………………………………..………………......... 

          (podpis Administratora Danych Osobowych)  
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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 

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 

osobowyc

h 

Administra

tor 

danych/ 

siedziba/ 

REGON 

Data 

wpisania 

zbioru do 

rejestru 

Data 

wprowadzon

ej zmiany 

Rodzaj 

zmiany 

(aktualiza

cja/ 

wykreśleni

e) 

Zakres 

wprowadzonyc

h zmian 

Data 

wykreśle

nia 

zbioru 

Podmiot 

któremu 

powierzono 

przetwarzani

e danych 

Podstawa 

prawna 

przetwarza

nia danych 

osobowych 

Cel 

przetwarza

nia danych 

osobowych 

Opis 

kategorii 

osób, 

których 

dane są 

przetwarza

ne  w 

zbiorze 

Zakres 

danych 

przetwarza

nych w 

zbiorze 

Sposób 

zbierani

a danych 

do 

zbioru 

Sposób 

udostępn

iania 

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 

ZD

O 

1 

                

ZD

O 

2 

                

ZD

O 

3 

                

ZD

O4 
                

ZD

O 

5 

                

ZD

O 

6 

                

 

 

 


