
Lp. Nazwa zbioru danych osobowych
Administrator Danych/ 

siedziba/REGON

Data wpisu 

informacji do 

rejestru 

prowadzonego 

przez ABI

Data 

wprowadzonej 

ostatniej zmiany

Rodzaj zmiany 

(aktualizacja/nowy 

wpis/wykreślenie)

Zakres 

wprowadzonych 

zmian

Data 

wykreślenia 

zbioru

Podmiot, któremu 

powierzono 

przetwarzanie 

danych

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

Oznaczenie 

odbiorcy danych 

lub kategorii 

odbiorców, 

którym dane 

mogą być 

przekazywane

Informacja o 

przekazywaniu 

danych do 

państwa 

trzeciego w 

rozumieniu art. 

7 pkt 7 ustawy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Archiwum szkolne

Zespół Szkół w Bilczy 

Bilcza, ul. Szkolna 2       NIP 

657-25-34-823       REGON 

292829886

01.09.2015 r.
Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach - z późn. zmian.

 Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa

Absolwenci, Nauczyciele

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce 

urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny 

PESEL

od osób, których 

dotyczą, z innych źródeł 

niż osoba której dane 

dotyczą

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

2 Arkusze ocen

Zespół Szkół w Bilczy 

Bilcza, ul. Szkolna 2       NIP 

657-25-34-823       REGON 

292829887

01.09.2015 r. brak

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 rodzaj tej dokumentacji § 15 

 Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa

Uczniowie objęci obowiązkiem 

szkolnym realizujący obowiązek 

szkolny w naszej placówce

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce 

urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny 

PESEL, Informacje dotyczące spełniania obowiązku szkolnego 

w szkołach, w tym adres szkoły, klasa

od osób, których dotyczą nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

3 Biblioteka szkolna

Zespół Szkół w Bilczy 

Bilcza, ul. Szkolna 2       NIP 

657-25-34-823       REGON 

292829887

01.09.2015 r. brak
Ustawa z dnia 7 września 1991 r.   o 

systemie oświaty

 Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa

Osoby korzystające z księgozbioru 

bibliotecznego
nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu od osób, których dotyczą nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

4 Dziennik lekcyjny - elektroniczny

Zespół Szkół w Bilczy 

Bilcza, ul. Szkolna 2       NIP 

657-25-34-823       REGON 

292829887

01.09.2015 r. brak

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 rodzaj tej dokumentacji § 10 i § 21

Dokumentowanie przebiegu 

nauczania, adnotacje dot. 

realizowanych tematów, 

nieobecności uczniów, 

oceny cząstkowe, 

śródroczne i roczne 

Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele
nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce 

urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny 

PESEL, numer telefonu

od osób, których 

dotyczą, z innych źródeł 

niż osoba której dane 

dotyczą

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

5
Egaminy - sprawdzian szóstych 

klas oraz egzamin gimnazjalny

Zespół Szkół w Bilczy 

Bilcza, ul. Szkolna 2       NIP 

657-25-34-823       REGON 

292829887

01.09.2015 r. brak
Ustawa z dnia 7 września 1991 r.   o 

systemie oświaty Art. 9a

Dopełnienie procedury 

związanej ze zgłoszeniem 

uczniów szkoły do egzaminu   

Uczniowie
imiona i nazwiska, numer ewidencyjny PESEL, miejsce 

urodzenia
od osób, których dotyczą

przekazanie 

podmiotom 

upoważnionym na 

podstawie przepisów 

prawa

Centralna Komisja 

Egzaminacyjna     

w Łodzi

nie dotyczy

6
Elektroniczna baza uczniów - 

aplikacja internetowa iSekretariat

Zespół Szkół w Bilczy 

Bilcza, ul. Szkolna 2       NIP 

657-25-34-823       REGON 

292829887

01.09.2015 r. brak

Ustawa z dnia 7 września 1991 r.   o 

ochronie danych osobowych.         

Rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie dokumentacji przetwarzania 

danych osobowych oraz warunków 

technicznych i organizacyjnych, jakim 

powinny odpowiadaç urządzenia i systemy 

informatyczne służące do przetwarzania 

danych osobowych. 

Stworzenie bazy uczniów 

szkoły

Uczniowie objęci obowiązkiem 

szkolnym realizujący obowiązek 

szkolny

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce 

urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny 

PESEL,  Informacje dotyczące spełniania obowiązku szkolnego 

w szkołach, w tym adres szkoły, klasa

od osób, których dotyczą nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

7 Księga ewidencji dzieci

Zespół Szkół w Bilczy 

Bilcza, ul. Szkolna 2       NIP 

657-25-34-823       REGON 

292829887

01.09.2015 r. brak

Ustawa z dnia 7 września 1991 r.   o 

systemie oświaty, Art. 19 ust. 1, 2. 

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 rodzaj tej dokumentacji, § 4 i 5 

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa

Uczniowie z obwodu szkoły 

podlegający obowiązkowi 

szkolnemu oraz realizujący 

obowiązek szkolny w innych 

placówkach oświatowych 

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce 

urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny 

PESEL,

Urząd Gminy                  

w Morawicy
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

8 Księga uczniów

Zespół Szkół w Bilczy 

Bilcza, ul. Szkolna 2       NIP 

657-25-34-823       REGON 

292829887

01.09.2015 r. brak

Ustawa z dnia 7 września 1991 r.   o 

systemie oświaty, Art. 19 ust. 1, 2. 

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 rodzaj tej dokumentacji § 6    

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa

Uczniowie realizujący obowiązek 

szkolny w naszej placówce

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce 

urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny 

PESEL, numer telefonu, adres placówki oświatowej

od osób, których 

dotyczą, z innych źródeł 

niż osoba której dane 

dotyczą

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

9

Poradnictwo zawodowo-

wychowawcze

(opinie i orzeczenia wydane przez 

PPP)

Zespół Szkół w Bilczy 

Bilcza, ul. Szkolna 2       NIP 

657-25-34-823       REGON 

292829887

01.09.2015 r. brak

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.

Realizacja obowiązku 

wynikajacego z przepisów 

prawa

Uczniowie

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce 

urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny 

PESEL

od osób, których 

dotyczą, z innych źródeł 

niż osoba której dane 

dotyczą

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

10 Praktykanci, Stażyści

Zespół Szkół w Bilczy 

Bilcza, ul. Szkolna 2       NIP 

657-25-34-823       REGON 

292829887

01.09.2015 r. brak

Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 

r. w sprawie standardów kształcenia 

nauczycieli;                         Ustawa z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa.

Osoby odbywające praktykę 

nauczycielską bądź staż

imiona i nazwiska, adres zameldowania lub pobytu, data 

urodzenia, PESEL

od osób, których 

dotyczą, z innych źródeł 

niż osoba której dane 

dotyczą

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

11 Protokoły Rady Pedagogicznej

Zespół Szkół w Bilczy 

Bilcza, ul. Szkolna 2       NIP 

657-25-34-823       REGON 

292829887

01.09.2015 r. brak
Ustawa z dnia 7 września 1991 r.   o 

systemie oświaty.

Realizacja obowiązków 

wynikających z przepisów 

prawa

Uczniowie, Nauczyciele nazwiska i imiona
od osób, których 

dotyczą,
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

12

Rejestr korespondencji 

wychodzącej i przychodzącej - 

Księga Kancelaryjna

Zespół Szkół w Bilczy 

Bilcza, ul. Szkolna 2       NIP 

657-25-34-823       REGON 

292829887

01.09.2015 r. brak

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcjiw 

sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych.

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa.

Nadawcy i Adresaci korespondencji imiona i nazwiska, adres, data urodzenia

od osób, których 

dotyczą, z innych źródeł 

niż osoba której dane 

dotyczą

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

13 Rejestr legitymacji szkolnych

Zespół Szkół w Bilczy 

Bilcza, ul. Szkolna 2       NIP 

657-25-34-823       REGON 

292829887

01.09.2015 r. brak

Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w 

sprawie świadectw, dyplamów 

państwowych i innych druków szkolnych, § 

5, 24 i 25  

Realizacja obowiązku 

wynikającego z przepisów 

prawnych

Uczniowie
nazwiska i imiona, data urodzenia, adres zamieszkania lub 

pobytu, numer ewidencyjny PESEL, 

od osób, których 

dotyczą, z innych źródeł 

niż osoba której dane 

dotyczą

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

14 Rejestr wypadków uczniów

Zespół Szkół w Bilczy 

Bilcza, ul. Szkolna 2       NIP 

657-25-34-823       REGON 

292829887

01.09.2015 r. brak

Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 

r. w spawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach

Realizacja obowiązku 

wynikajacego z przepisów 

prawa

uczniowie

nazwiska i imiona, nazwiska i imiona rodziców, data urodzenia, 

miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer 

telefonu, 

od osób, których dotyczą nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

15
Rekrutacja -  karty zapisu ucznia 

do szkoły

Zespół Szkół w Bilczy 

Bilcza, ul. Szkolna 2       NIP 

657-25-34-823       REGON 

292829887

01.09.2015 r. brak
Ustawa z dnia 7 września 1991 r.   o 

systemie oświaty, Art. 18, 20a i 20u

 Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa

Kandydaci do klasy I szkoły 

podstawowej i gimnazjum

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce 

urodzenia, adres zamieszkania, zameldowania lub pobytu, 

numer ewidencyjny PESEL, numer telefonu rodziców

od osób, których dotyczą nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

   Jawny Rejestr Zbiorów Danych Osobowych prowadzonych w Zespole Szkół w Bilczy



16 System Informacji Oświatowej

Zespół Szkół w Bilczy 

Bilcza, ul. Szkolna 2       NIP 

657-25-34-823       REGON 

292829887

01.09.2015 r. brak

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o 

systemie informacji oświatowej oraz 

Rozporządzenie Ministra Edukacji 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.

Przekazywanie bazy danych 

oświatowych jednostce 

samorządu terytorialnego 

Nauczyciele 
data urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, miejsce pracy, 

zawód, wykształcenie
od osób, których dotyczą nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

17 Teczki Awansu Zawodowego

Zespół Szkół w Bilczy 

Bilcza, ul. Szkolna 2       NIP 

657-25-34-823       REGON 

292829887

01.09.2015 r. brak
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela   

Uzyskanie awansu 

zawodowego na stopień 

nauczyciela kontraktowego, 

dyplomowanego

 Nauczyciele 

nazwiska i imiona, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres 

zamieszkania lub pobytu, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, 

numer telefonu

od osób, których 

dotyczą,
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

18 Wyprawka szkolna

Zespół Szkół w Bilczy 

Bilcza, ul. Szkolna 2       NIP 

657-25-34-823       REGON 

292829887

01.09.2015 r. brak
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych, Art. 23 ust. 1 

pkt. 2 

Pomoc rodzicom uczniów 

szkoły w formie 

dofinansowania kosztów 

zakupu podręczników

Uczniowie, Rodzice 

nazwiska i imiona, nazwiska i imiona rodziców, data urodzenia, 

miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer 

ewidencyjny PESEL, miejsce pracy, numer telefonu, 

oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej

dane uzyskiwane są na 

podstwie wypełnionego 

wniosku rodzica

przekazanie 

podmiotom 

upoważnionym na 

podstawie przepisów 

prawa

Urząd Gminy        

w Morawicy
nie dotyczy

19 Zwolnienia, Upoważnienia

Zespół Szkół w Bilczy 

Bilcza, ul. Szkolna 2       NIP 

657-25-34-823       REGON 

292829887

01.09.2015 r. brak

Ustawa z dnia 7 września 1991 r.   o 

systemie oświaty Art. 44 b; Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 

czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy w szkołach publicznych § 5

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa

Uczniowie, Rodzice 
nazwiska i imiona, nazwiska i imiona rodziców, adres 

zamieszkania

od osób, których 

dotyczą,
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy


