
 

JAWNY REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH II LO im Marii Konopnickiej w Radomiu Kusocińskiego 8 

 

 

 

Rejestr zbiorów danych osobowych II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Radomiu prowadzony na podstawie: 

 art. 36a ust. 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.) 

 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Lp 

Nazwa 
zbioru 

Historia 
zmian w 
rejestrze 

Data 
wykonanej 
czynności 

(wpis, 
aktualizacja, 
wykreślenie, 

zbioru danych) 

Oznaczenie 
administratora 
danych i adres jego 

siedziby lub miejsca 
zamieszkania oraz 
numer 

identyfikacyjny 
rejestru podmiotów 
gospodarki 

narodowej, jeżeli 
został mu nadany; 

Oznaczenie 
przedstawici
ela 

administrato
ra danych, o 
którym 

mowa w art. 
31a ustawy, 
i adres jego 

siedziby lub 
miejsca 
zamieszkani

a – w 
przypadku 

wyznaczenia 
takiego 
podmiotu 

Oznaczenie 
podmiotu, 
któremu 

powierzono 
przetwarzan
ie danych ze 

zbioru na 
podstawie 
art. 31 

ustawy, i 
adres jego 
siedziby lub 

miejsca 
zamieszkani

a – w 
przypadku 
powierzenia 

przetwarzan
ia danych 
temu 

podmiotowi 

Podstawa prawna 
upoważniająca do 
prowadzenia zbioru 

danych 

Cel 
przetwarz
ania 

danych w 
zbiorze 

Opis kategorii 
osób, których 
dane są 

przetwarzane 
w zbiorze 

Zakres danych 
przetwarzanych 
w zbiorze 

Sposób 
zbierania 
danych do 

zbioru, w 
szczególności 
informacja, czy 

dane do zbioru 
są zbierane od 
osób, których 

dotyczą, czy z 
innych źródeł 
niż osoba, 

której dane 
dotyczą; 

Sposób 
udostępniania 
danych ze 

zbioru, w 
szczególności 
informacja, czy 

dane ze zbioru 
są 
udostępniane 

innym 
podmiotom niż 
upoważnione 

na podstawie 
przepisów 

prawa; 

Oznaczeni
e odbiorcy 
danych 

lub 
kategorii 
odbiorców

, którym 
dane 
mogą być 

przekazy
wane 

Informacj
a 
dotycząca 

ewentualn
ego 
przekazy

wania 
danych do 
państwa 

trzeciego 

1 Ewidencja 
koresponden

cji 

wpis 
zbioru do 

rejestru 

28.10.2009 Dyrektor II LO im 
Marii Konopnickiej  

w Radomiu 
Kusocińskiego 8 

26-600 Radom 

brak brak ustawa z dnia 7 
września 1991 r. o 

systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r Nr 256, poz. 

2572 z późn. zm). 

Obowiązki 
wynikając

e z 
przepisów 

prawa 

nadawcy i 
odbiorcy 

korespondencji 

Nazwisko, imię, 
adres 

Dane zbierane 
są od osób, 

których dane 
osobowe 

dotyczą 

Nie dotyczy Nie 
dotyczy 

Nie 
dotyczy 

2 Rekrutacja  wpis 
zbioru do 

rejestru 

20.10.1011 Dyrektor II LO im 
Marii Konopnickiej  

w Radomiu 
Kusocińskiego 8 
26-600 Radom 

brak Administrato
r danych 

powierzył w 
drodze 
umowy 

zawartej na 
piśmie 

przetwarzan
ie danych 
innemu 

podmiotowi 
(art. 31 
ustawy z 

dnia 29 
sierpnia 
1997 r. o 

ochronie 
danych 
osobowych 

– 
24.04.2014 
 

Vulcan Sp. z 
o. o., ulica 
Wołowska 6 

51-116 
Wrocław 

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 
wynikając

e z 
przepisów 
prawa 

Dane osobowe 
ucznia, dane 

osobowe 
rodziców 
ucznia, dane 

osobowe 
pozostałych 

członków 
rodziny ucznia 

Nazwiska i 
imiona, imiona 

rodziców, data 
urodzenia, 
miejsce 

urodzenia, adres 
zamieszkania lub 

pobytu, pesel, 
wizerunek 
dziecka, telefon 

Dane zbierane 
są od osób, 

których dane 
osobowe 
dotyczą 

1) Dane 
udostępnianie 

są na 
podstawie 
pisemnego 

wniosku 
złożonego 

przez 
wnioskodawcę 
zatwierdzoneg

o każdorazowo 
przez 
Administratora 

Danych 
Osobowych – 
Dyrektora  II 

LO im Marii 
Konopnickiej w 
Radomiu 2)  

Dane ze zbioru 
nie są 
udostępnianie 

inny 
podmiotom niż 
upoważnione 

na podstawie 
przepisów 

prawa. 

Urząd 
Miasta 

Radomia, 
w 
szczególn

ości 
Wydział 

Oświaty 
UM 
Radomia. 

Nie 
dotyczy 

3 Umowy 
najmu i 

dzierżawy 

wpis 
zbioru do 

rejestru 

13.05.2014 Dyrektor II LO im 
Marii Konopnickiej  

w Radomiu 
Kusocińskiego 8 
26-600 Radom 

brak brak przetwarzanie jest 
konieczne do realizacji 

umowy, gdy osoba, 
której dane dotyczą, jest 
jej stroną lub      gdy jest 

to niezbędne do 
podjęcia działań przed 

zawarciem umowy na 

Realizacja 
umów 

najmu 
pomieszcz
eń 

szkolnych 
z osobami 

fizycznymi 

Osoby 
wynajmujące 

pomieszczenia 
szkoły na 
postawie 

umowy najmu 

Imię, nazwisko, 
nazwa firmy, 

adres siedziby 
firmy, telefon, e-
mail, nip, regon 

Od osób, 
których 

dotyczą 

Dane ze zbioru 
nie będą 

udostępniane 
innym 
podmiotom niż 

upoważnione 
na podstawie 

przepisów 

Urząd 
Miasta 

Radomia, 
w 
szczególn

ości 
Wydział 

Oświaty 

Nie 
dotyczy 



żądanie osoby, której 
dane      dotyczą   

lub 
podmiota
mi 

gospodarc
zymi. 

prawa UM 
Radomia. 

4 Praktykanci wpis 
zbioru do 
rejestru 

13.05.2014 Dyrektor II LO im 
Marii Konopnickiej  
w Radomiu 

Kusocińskiego 8 
26-600 Radom 

brak brak Na podstawie 
porozumienia pomiędzy 
uczelnią a Szkołą. 

Obowiązki 
wynikając
e z 

przepisów 
prawa 

dane osobowe 
studenta, 
praktykanta,  

Nazwisko, imię, 
adres, telefon, nr 
albumu, mail 

Dane zbierane 
są od osób, 
których dane 

osobowe 
dotyczą 

Dane ze zbioru 
nie będą 
udostępniane 

innym 
podmiotom niż 
upoważnione 

na podstawie 
przepisów 
prawa 

Urząd 
Miasta 
Radomia, 

w 
szczególn
ości 

Wydział 
Oświaty 
UM 

Radomia. 

Nie 
dotyczy 

5 Składnica 

akt 

wpis 

zbioru do 
rejestru 

13.05.2014 Dyrektor II LO im 

Marii Konopnickiej  
w Radomiu 
Kusocińskiego 8 

26-600 Radom 

brak brak Ustawa z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i 
archiwach ze zm. oaz 

Rozporządzenie Ministra 
Kultury z dnia 16 
września 2002 r. w 

sprawie postępowania z 
dokumentacją, zasad jej 
klasyfikowania i 

kwalifikowania oraz 
zasad i trybu 
przekazywania 

materiałów 
archiwalnych do 
archiwów państwowych 

ze zm. 

Obowiązki 

wynikając
e z 
przepisów 

prawa 

dane osobowe 

pracownika, 
dane osobowe 
członków 

rodziny 
pracownika, 
Dane osobowe 

ucznia, dane 
osobowe 
rodziców 

ucznia, dane 
osobowe 
pozostałych 

członków 
rodziny ucznia. 

Nazwisko, imię, 

adres, telefon 

Dane zbierane 

są od osób, 
których dane 
osobowe 

dotyczą 

Dane ze zbioru 

nie są 
udostępnianie 
inny 

podmiotom niż 
upoważnione 
na podstawie 

przepisów 
prawa. 

j.w Nie 

dotyczy 

6 Księga 

Ewidencji 
Uczniów - 
Zbiór danych 

o uczniach 
uczących się 
w II LO w 

Radomiu 

wpis 

zbioru do 
rejestru 

01.09.2017 Dyrektor II LO im 

Marii Konopnickiej  
w Radomiu 
Kusocińskiego 8 

26-600 Radom 

brak brak 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 

wynikając
e z 
przepisów 

prawa 

dane osobowe 

ucznia, dane 
osobowe 
rodziców 

ucznia, dane 
osobowe 
pozostałych 

członków 
rodziny ucznia 

Nazwiska i 

imiona, imiona 
rodziców, data 
urodzenia, 

miejsce 
urodzenia, adres 
zamieszkania lub 

pobytu, pesel, 
przyjęcie do 
szkoły: data, 

klasa semestr,, 
profil kierunek 

Wypisanie ze 
szkoły: data, 
klasa, powody, 

Data: wydania 
dok, ukończenia 
szkoły 

Dane zbierane 

są od osób, 
których dane 
osobowe 

dotyczą 

Dane ze zbioru 

nie są 
udostępnianie 
inny 

podmiotom niż 
upoważnione 
na podstawie 

przepisów 
prawa. 

j. w Nie 

dotyczy 

7 Dziennik 
lekcyjny 

(elektronicz
ny) - 
Dokumentac

ja przebiegu 
nauczania w 
danym roku 

szkolnym 

wpis 
zbioru do 

rejestru 

01.09.2017 Dyrektor II LO im 
Marii Konopnickiej  

w Radomiu 
Kusocińskiego 8 
26-600 Radom 

brak Administrato
r danych 

powierzył w 
drodze 
umowy 

zawartej na 
piśmie 
przetwarzan

ie danych 
innemu 
podmiotowi 

(art. 31 

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 

Obowiązki 
wynikając

e z 
przepisów 
prawa 

dane osobowe 
ucznia, dane 

osobowe 
rodziców 
ucznia, dane 

osobowe 
pozostałych 
członków 

rodziny ucznia 

Nazwiska i 
imiona, imiona 

rodziców, data 
urodzenia, 
miejsce 

urodzenia, adres 
zamieszkania lub 
pobytu 

Dane zbierane 
są od osób, 

których dane 
osobowe 
dotyczą 

Dane ze zbioru 
nie są 

udostępnianie 
inny 
podmiotom niż 

upoważnione 
na podstawie 
przepisów 

prawa. 

j.w Nie 
dotyczy 



ustawy z 
dnia 29 
sierpnia 

1997 r. o 
ochronie 
danych 

osobowych 
– 
24.04.2014 

 
Vulcan Sp. z 
o. o., ulica 

Wołowska 6 
51-116 

Wrocław 

nauczania, działalności 
wychowawczej i 
opiekuńczej oraz 

rodzajów tej 
dokumentacji ze zm. 

8 Dziennik 
zajęć 

pozalekcyjn
ych 

wpis 
zbioru do 

rejestru 

01.09.2017 Dyrektor II LO im 
Marii Konopnickiej  

w Radomiu 
Kusocińskiego 8 
26-600 Radom 

brak 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 
rodzajów tej 
dokumentacji ze zm. 

Obowiązki 
wynikając

e z 
przepisów 
prawa 

dane osobowe 
ucznia, dane 

osobowe 
rodziców 
ucznia, dane 

osobowe 
pozostałych 
członków 

rodziny ucznia 

Imię i nazwisko, 
adres 

zamieszkania, 
telefon 

Dane zbierane 
są od osób, 

których dane 
osobowe 
dotyczą 

Dane ze zbioru 
nie są 

udostępnianie 
inny 
podmiotom niż 

upoważnione 
na podstawie 
przepisów 

prawa. 

j.w Nie 
dotyczy 

9  Dziennik 
zajęć 
rewalidacyjn

ych. 

wpis 
zbioru do 
rejestru 

01.09.2017 Dyrektor II LO im 
Marii Konopnickiej  
w Radomiu 

Kusocińskiego 8 
26-600 Radom 

brak brak 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 
wynikając
e z 

przepisów 
prawa 

dane osobowe 
ucznia, dane 
osobowe 

rodziców 
ucznia, dane 

osobowe 
pozostałych 
członków 

rodziny ucznia 

Nazwiska i 
imiona, imiona 
rodziców, data 

urodzenia, 
miejsce 

urodzenia, adres 
zamieszkania lub 
pobytu 

Dane zbierane 
są od osób, 
których dane 

osobowe 
dotyczą 

Dane ze zbioru 
nie są 
udostępnianie 

inny 
podmiotom niż 

upoważnione 
na podstawie 
przepisów 

prawa. 

j.w Nie 
dotyczy 

10 Arkusze 
Ocen - 

dokumentac
ja wyników 
nauczania 

ucznia w 
poszczególn
ych latach 

wpis 
zbioru do 

rejestru 

01.09.2017 Dyrektor II LO im 
Marii Konopnickiej  

w Radomiu 
Kusocińskiego 8 
26-600 Radom 

brak brak 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 
wynikając

e z 
przepisów 
prawa 

dane osobowe 
ucznia, dane 

osobowe 
rodziców 
ucznia, dane 

osobowe 
pozostałych 
członków 

rodziny ucznia 

Nazwiska i 
imiona, imiona 

rodziców, data 
urodzenia, 
miejsce 

urodzenia, adres 
zamieszkania lub 
pobytu, pesel, nr 

księgi uczniów, 
przebieg nauki, 
wyniki nauki 

Dane zbierane 
są od osób, 

których dane 
osobowe 
dotyczą 

Dane ze zbioru 
nie są 

udostępnianie 
inny 
podmiotom niż 

upoważnione 
na podstawie 
przepisów 

prawa. 

j.w Nie 
dotyczy 



11 Protokoły 
Rady 
Pedagogiczn

ej - 
Protokoły z 
posiedzenia 

Rady 
Pedagogiczn
ej 

wpis 
zbioru do 
rejestru 

01.09.2017 Dyrektor II LO im 
Marii Konopnickiej  
w Radomiu 

Kusocińskiego 8 
26-600 Radom 

brak 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 
rodzajów tej 

dokumentacji ze zm. 

Obowiązki 
wynikając
e z 

przepisów 
prawa 

dane osobowe 
ucznia, dane 
osobowe 

rodziców 
ucznia, dane 
osobowe 

pozostałych 
członków 
rodziny ucznia 

Nazwiska i 
imiona, data 
urodzenia, 

Dane zbierane 
są od osób, 
których dane 

osobowe 
dotyczą 

Dane ze zbioru 
nie są 
udostępnianie 

inny 
podmiotom niż 
upoważnione 

na podstawie 
przepisów 
prawa. 

j.w Nie 
dotyczy 

12 Biblioteka wpis 

zbioru do 
rejestru 

01.09.2017 Dyrektor II LO im 

Marii Konopnickiej  
w Radomiu 
Kusocińskiego 8 

26-600 Radom 

brak brak ustawa z dnia 7 

września 1991 r. o 
systemie oświaty ze zm. 

Obowiązki 

wynikając
e z 
przepisów 

prawa 

dane osobowe 

ucznia, dane 
osobowe 
rodziców 

ucznia. 

dane osobowe 

ucznia, dane 
osobowe 
rodziców ucznia. 

Dane zbierane 

są od osób, 
których dane 
osobowe 

dotyczą 

Dane ze zbioru 

nie są 
udostępnianie 
inny 

podmiotom niż 
upoważnione 
na podstawie 

przepisów 
prawa. 

j.w Nie 

dotyczy 

13 Ewidencja 
świadectw 
szkolnych 

wpis 
zbioru do 
rejestru 

01.09.2017 Dyrektor II LO im 
Marii Konopnickiej  
w Radomiu 

Kusocińskiego 8 
26-600 Radom 

brak brak Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z 
dnia 28 maja 2010 r. w 

sprawie świadectw, 
dyplomów państwowych 
i innych druków 

szkolnych ze zm. 

Obowiązki 
wynikając
e z 

przepisów 
prawa 

dane osobowe 
ucznia 

Nazwiska i 
imiona, pesel 

Dane zbierane 
są od osób, 
których dane 

osobowe 
dotyczą 

Dane ze zbioru 
nie są 
udostępnianie 

inny 
podmiotom niż 
upoważnione 

na podstawie 
przepisów 
prawa. 

j.w Nie 
dotyczy 

14 Ewidencja 
legitymacji 

szkolnych 

wpis 
zbioru do 

rejestru 

01.09.2017 Dyrektor II LO im 
Marii Konopnickiej  

w Radomiu 
Kusocińskiego 8 
26-600 Radom 

brak brak Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z 

dnia 28 maja 2010 r. w 
sprawie świadectw, 
dyplomów państwowych 

i innych druków 
szkolnych ze zm. 

Obowiązki 
wynikając

e z 
przepisów 
prawa 

dane osobowe 
ucznia 

Nazwiska, 
imiona, pesel 

Dane zbierane 
są od osób, 

których dane 
osobowe 
dotyczą 

Dane ze zbioru 
nie są 

udostępnianie 
inny 
podmiotom niż 

upoważnione 
na podstawie 
przepisów 

prawa. 

j.w Nie 
dotyczy 

15 Dokumentac

ja 
ubezpieczeni
owa uczniów 

wpis 

zbioru do 
rejestru 

01.09.2017 Dyrektor II LO im 

Marii Konopnickiej  
w Radomiu 
Kusocińskiego 8 

26-600 Radom 

brak brak Zgoda osób których 

dane osobowe dotyczą 
lub zgoda rodziców tych 
uczniów 

Obowiązki 

wynikając
e z 
przepisów 

prawa 

dane osobowe 

ucznia, dane 
osobowe 
rodziców 

ucznia. 

Imiona nazwiska, 

adres 
zamieszkania lub 
pobytu 

Dane zbierane 

są od osób, 
których dane 
osobowe 

dotyczą 

Dane ze zbioru 

nie są 
udostępnianie 
inny 

podmiotom niż 
upoważnione 
na podstawie 

przepisów 
prawa. 

j.w Nie 

dotyczy 

16 Dokumentac
ja 
wypadków 

uczniów - 
Informacje o 
wypadkach 

uczniów 

wpis 
zbioru do 
rejestru 

01.09.2017 Dyrektor II LO im 
Marii Konopnickiej  
w Radomiu 

Kusocińskiego 8 
26-600 Radom 

brak brak Rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i 
Sportu z dnia 31 grudnia 

2002 r. ze zm. w 
sprawie bezpieczeństwa 
i higieny w publicznych i 

niepublicznych szkołach 
i placówkach ze zm. 

Obowiązki 
wynikając
e z 

przepisów 
prawa 

dane osobowe 
ucznia, dane 
osobowe 

rodziców 
ucznia. 

Nazwiska i 
imiona, data 
urodzenia, adres 

zamieszkania lub 
pobytu, 
informacja o 

wypadku ucznia 

Dane zbierane 
są od osób, 
których dane 

osobowe 
dotyczą 

Dane ze zbioru 
nie są 
udostępnianie 

inny 
podmiotom niż 
upoważnione 

na podstawie 
przepisów 
prawa. 

j.w Nie 
dotyczy 

17 Rejestr - 
Opinie i 

Orzeczenia 
Poradni 

wpis 
zbioru do 

rejestru 

01.09.2017 Dyrektor II LO im 
Marii Konopnickiej  

w Radomiu 
Kusocińskiego 8 

brak brak Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z 

dnia 30 kwietnia 2013 r. 
w sprawie zasad 

Obowiązki 
wynikając

e z 
przepisów 

dane osobowe 
ucznia, dane 

osobowe 
rodziców 

Imię i nazwisko, 
data urodzenia 

Dane zbierane 
są od osób, 

których dane 
osobowe 

Dane ze zbioru 
nie są 

udostępnianie 
inny 

j.w Nie 
dotyczy 



Psychologicz
no- 
Pedagogiczn

ej 

26-600 Radom udzielania i organizacji 
pomocy 
psychologicznopedagogi

cznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach 
i placówkach ze zm. 

prawa ucznia. dotyczą podmiotom niż 
upoważnione 
na podstawie 

przepisów 
prawa. 

18 Wnioski 
rodziców o 

naukę religii 
i etyki 

wpis 
zbioru do 

rejestru 

01.09.2017 Dyrektor II LO im 
Marii Konopnickiej  

w Radomiu 
Kusocińskiego 8 
26-600 Radom 

brak brak ROZPORZĄDZENIA 
MINISTRA EDUKACJI 

NARODOWEJ z dnia 14 
kwietnia 1992 r. w 
sprawie warunków i 

sposobu organizowania 
nauki religii w 
publicznych 

przedszkolach i szkołach 
ze zm. 

Obowiązki 
wynikając

e z 
przepisów 
prawa 

dane osobowe 
ucznia, dane 

osobowe 
rodziców 
ucznia. 

Imię, nazwisko, 
dziecka oraz 

imiona i 
nazwiska 
rodziców i adresy 

zamieszkania 

Dane zbierane 
są od osób, 

których dane 
osobowe 
dotyczą 

Dane ze zbioru 
nie są 

udostępnianie 
inny 
podmiotom niż 

upoważnione 
na podstawie 
przepisów 

prawa. 

j.w Nie 
dotyczy 

19 Dziennik 
Pedagoga i 
Psychologa - 

Dziennik 
zawiera 
informacje o 

uczniach 
zakwalifiko
wanych do 

różnych 
form 
pomocy 

wpis 
zbioru do 
rejestru 

01.09.2017 Dyrektor II LO im 
Marii Konopnickiej  
w Radomiu 

Kusocińskiego 8 
26-600 Radom 

brak brak 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 
wynikając
e z 

przepisów 
prawa 

dane osobowe 
ucznia, dane 
osobowe 

rodziców 
ucznia. 

Nazwiska i 
imiona, 
Informacje o 

kontaktach z 
innymi osobami, 
instytucjami, 

Dane zbierane 
są od osób, 
których dane 

osobowe 
dotyczą 

Dane ze zbioru 
nie są 
udostępnianie 

inny 
podmiotom niż 
upoważnione 

na podstawie 
przepisów 
prawa. 

j.w Nie 
dotyczy 

20 Dokumentac
ja Pedagoga 
i 

Psychologa- 
Dokumentac
ja badań i 

czynności 
uzupełniając
ych 

prowadzony
ch przez 

pedagoga 

wpis 
zbioru do 
rejestru 

01.09.2017 Dyrektor II LO im 
Marii Konopnickiej  
w Radomiu 

Kusocińskiego 8 
26-600 Radom 

brak brak 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 
wynikając
e z 

przepisów 
prawa 

dane osobowe 
ucznia, dane 
osobowe 

rodziców 
ucznia. 

Różne dane 
niezbędne do 
dokumentowania 

przebiegu terapii, 
nazwiska i 
imiona, data 

urodzenia, adres 
zamieszkania lub 
pobytu,  opinia 

PPP 

Dane zbierane 
są od osób, 
których dane 

osobowe 
dotyczą 

Dane ze zbioru 
nie są 
udostępnianie 

inny 
podmiotom niż 
upoważnione 

na podstawie 
przepisów 
prawa. 

j.w Nie 
dotyczy 

21 Akta 
osobowe - 

Zbiór 
zatrudnionyc
h 

pracownikó
w 

wpis 
zbioru do 

rejestru 

01.09.2017 Dyrektor II LO im 
Marii Konopnickiej  

w Radomiu 
Kusocińskiego 8 
26-600 Radom 

brak brak Ustawa z dnia 26 
stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela ze zm.oraz 
ustawa z dnia 26 
czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy ze zm. 

Obowiązki 
wynikając

e z 
przepisów 
prawa 

dane osobowe 
pracownika, 

dane osobowe 
członków 
rodziny 

pracownika 

Nazwiska i 
imiona, imiona 

rodziców, data 
urodzenia, 
miejsce 

urodzenia, adres 
zamieszkania lub 
pobytu, PESEL, 

wykształcenie, 
przebieg 
dotychczasowego 

zatrudnienia, 

Dane zbierane 
są od osób, 

których dane 
osobowe 
dotyczą 

Dane ze zbioru 
nie są 

udostępnianie 
inny 
podmiotom niż 

upoważnione 
na podstawie 
przepisów 

prawa. 

j.w Nie 
dotyczy 



daty urodzenia 
dzieci, imiona i 
nazwiska dzieci 

22 System 
Informacji 

Oświatowej 
Zbiór 
zawiera 

informacje o 
nauczycielac
h i uczniach 

szkoły 

wpis 
zbioru do 

rejestru 

01.09.2017 Dyrektor II LO im 
Marii Konopnickiej  

w Radomiu 
Kusocińskiego 8 
26-600 Radom 

brak brak 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 
wynikając

e z 
przepisów 
prawa 

dane osobowe 
ucznia, dane 

osobowe 
rodziców 
ucznia. 

PESEL, miejsce 
pracy, zawód, 

wykształcenie, 
wynagrodzenie 

Dane zbierane 
są od osób, 

których dane 
osobowe 
dotyczą 

Dane ze zbioru 
nie są 

udostępnianie 
inny 
podmiotom niż 

upoważnione 
na podstawie 
przepisów 

prawa. 

j.w Nie 
dotyczy 

23 ZFŚS - 
Świadczenia 
dla 

pracownikó
w. Dane o 
emerytach i 

rencistach – 
byłych 

pracownikó
w Szkoły 

wpis 
zbioru do 
rejestru 

01.09.2017 Dyrektor II LO im 
Marii Konopnickiej  
w Radomiu 

Kusocińskiego 8 
26-600 Radom 

brak brak Ustawa z dnia 4 marca 
1994 r. o zakładowym 
funduszu świadczeń 

socjalnych ze zm. 

Obowiązki 
wynikając
e z 

przepisów 
prawa 

dane osobowe 
pracownika, 
dane osobowe 

członków 
rodziny 
pracownika 

Nazwiska i 
imiona, adres 
zamieszkania lub 

pobytu, stan 
zdrowia 

Dane zbierane 
są od osób, 
których dane 

osobowe 
dotyczą 

Dane ze zbioru 
nie są 
udostępnianie 

inny 
podmiotom niż 
upoważnione 

na podstawie 
przepisów 

prawa. 

j.w Nie 
dotyczy 

24 Dokumentac

ja 
ubezpieczeni
owa 

pracownikó
w 
(dobrowolne 

Ubezpieczen
ie) 

wpis 

zbioru do 
rejestru 

01.09.2017 Dyrektor II LO im 

Marii Konopnickiej  
w Radomiu 
Kusocińskiego 8 

26-600 Radom 

brak brak Zgoda osób których 

dane dotyczą 

Obowiązki 

wynikając
e z 
przepisów 

prawa 

dane osobowe 

pracownika, 
dane osobowe 
członków 

rodziny 
pracownika 
dane osobowe 

pracownika, 
dane osobowe 

członków 
rodziny 
pracownika  

Imiona nazwiska, 

adres 
zamieszkania lub 
pobytu, PESEL, nr 

telefonu 

Dane zbierane 

są od osób, 
których dane 
osobowe 

dotyczą 

Dane ze zbioru 

nie są 
udostępnianie 
inny 

podmiotom niż 
upoważnione 
na podstawie 

przepisów 
prawa. 

j.w Nie 

dotyczy 

25 Dokumentac
ja 
wypadków 

pracownikó
w - 

Informacje o 
wypadkach 
pracownikó

w 

wpis 
zbioru do 
rejestru 

01.09.2017 Dyrektor II LO im 
Marii Konopnickiej  
w Radomiu 

Kusocińskiego 8 
26-600 Radom 

brak brak 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 
wynikając
e z 

przepisów 
prawa 

dane osobowe 
pracownika, 
dane osobowe 

członków 
rodziny 

pracownika 

Nazwiska i 
imiona, imiona 
rodziców, data 

urodzenia, 
miejsce 

urodzenia, adres 
zamieszkania lub 
pobytu, PESEL, 

NIP, seria i nr 
dowodu 
osobistego, 

informacja o 
wypadku 

Dane zbierane 
są od osób, 
których dane 

osobowe 
dotyczą 

Dane ze zbioru 
nie są 
udostępnianie 

inny 
podmiotom niż 

upoważnione 
na podstawie 
przepisów 

prawa. 

j.w Nie 
dotyczy 

26 KONTRAHEN wpis 01.09.2017 Dyrektor II LO im brak brak Ustawa z dnia 23 Obowiązki dane osobowe Nazwiska i Dane zbierane Dane ze zbioru j.w Nie 



CI 
 Umowy 
cywilno – 

prawne. 

zbioru do 
rejestru 

Marii Konopnickiej  
w Radomiu 
Kusocińskiego 8 

26-600 Radom 

kwietnia 1964 r. - 
Kodeks cywilny ze zm. 

wynikając
e z 
przepisów 

prawa 

kontrahentów 
(osób 
fizycznych) 

imiona, adres 
zamieszkania lub 
pobytu, PESEL, 

NIP, seria i nr 
dowodu 
osobistego, nr 

telefonu 

są od osób, 
których dane 
osobowe 

dotyczą 

nie są 
udostępnianie 
inny 

podmiotom niż 
upoważnione 
na podstawie 

przepisów 
prawa. 

dotyczy 

27 Księgowość 
(przelewy 
PKO BP), 

faktury, 
dowody 
obrotu 

kasowego) 

wpis 
zbioru do 
rejestru 

01.09.2017 Dyrektor II LO im 
Marii Konopnickiej  
w Radomiu 

Kusocińskiego 8 
26-600 Radom 

brak brak Ustawa z dnia 29 
września 1994 r. o 
rachunkowości ze zm. 

Obowiązki 
wynikając
e z 

przepisów 
prawa 

dane osobowe 
pracownika, 
dane osobowe 

członków 
rodziny 
pracownika 

Nazwiska, 
imiona, adresy 
zamieszkania, nr 

kont bankowych 
kontrahentów 
będących 

osobami 
fizycznymi, NIP, 
wyciągi bankowe 

Dane zbierane 
są od osób, 
których dane 

osobowe 
dotyczą 

Dane ze zbioru 
nie są 
udostępnianie 

inny 
podmiotom niż 
upoważnione 

na podstawie 
przepisów 
prawa. 

j.w Nie 
dotyczy 

28 Ubezpieczen
ie ZUS i 

płace 

wpis 
zbioru do 

rejestru 

01.09.2017 Dyrektor II LO im 
Marii Konopnickiej  

w Radomiu 
Kusocińskiego 8 
26-600 Radom 

brak brak Ustawa z dnia 13 
października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń 
społecznych ze zm. 

Obowiązki 
wynikając

e z 
przepisów 
prawa 

Ustawa z dnia 
13 

października 
1998 r. o 
systemie 

ubezpieczeń 
społecznych ze 
zm. 

urodzenia, adres 
zamieszkania lub 

pobytu, PESEL, 
NIP 

Dane zbierane 
są od osób, 

których dane 
osobowe 
dotyczą 

Dane ze zbioru 
nie są 

udostępnianie 
inny 
podmiotom niż 

upoważnione 
na podstawie 
przepisów 

prawa. 

j.w Nie 
dotyczy 

29 Awans 

zawodowy 

wpis 

zbioru do 
rejestru 

01.09.2017 Dyrektor II LO im 

Marii Konopnickiej  
w Radomiu 
Kusocińskiego 8 

26-600 Radom 

brak brak Ustawa z dnia 26 

stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela ze zm. 

Obowiązki 

wynikając
e z 
przepisów 

prawa 

dane osobowe 

pracownika 

Imiona, 

nazwisko, 
nazwisko 
rodowe, data 

urodzenia, adres 
zam. przebieg 
zatrudnienia, 

wykształcenie, 
składniki 
wynagrodzenia, 

zapytanie o 
karalność, 

Dane zbierane 

są od osób, 
których dane 
osobowe 

dotyczą 

Dane ze zbioru 

nie są 
udostępnianie 
inny 

podmiotom niż 
upoważnione 
na podstawie 

przepisów 
prawa. 

j.w Nie 

dotyczy 

30 Świadectwa 
szkolne 

wpis 
zbioru do 
rejestru 

01.09.2017 Dyrektor II LO im 
Marii Konopnickiej  
w Radomiu 

Kusocińskiego 8 
26-600 Radom 

brak brak Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z 
dnia 28 maja 2010 r. w 

sprawie świadectw, 
dyplomów państwowych 
i innych druków 

szkolnych ze zm. 

Obowiązki 
wynikając
e z 

przepisów 
prawa 

dane osobowe 
ucznia 

Imię, nazwisko, 
data i miejsce 
urodzenia, pesel 

Dane zbierane 
są od osób, 
których dane 

osobowe 
dotyczą 

Dane ze zbioru 
nie są 
udostępnianie 

inny 
podmiotom niż 
upoważnione 

na podstawie 
przepisów 

prawa. 

j.w Nie 
dotyczy 

31 Zbiór danych 
osobowych 

osób 
fizycznych 
uczestnicząc

ych w 
postępowani
ach 

przetargowy
ch 

wpis 
zbioru do 

rejestru 

01.09.2017 Dyrektor II LO im 
Marii Konopnickiej  

w Radomiu 
Kusocińskiego 8 
26-600 Radom 

brak brak Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych 
ze zm. 

Obowiązki 
wynikając

e z 
przepisów 
prawa 

dane osobowe 
osób 

fizycznych 
uczestniczącyc
h w 

postępowaniac
h 
przetargowych 

Nazwisko, imię, 
adres, telefon 

Dane zbierane 
są od osób, 

których dane 
osobowe 
dotyczą 

Dane ze zbioru 
nie są 

udostępnianie 
inny 
podmiotom niż 

upoważnione 
na podstawie 
przepisów 

prawa. 

j.w Nie 
dotyczy 



32 Rekrutacja – 
dane 
osobowe 

kandydatów 
na 
pracownikó

w szkoły. 

wpis 
zbioru do 
rejestru 

01.09.2017 Dyrektor II LO im 
Marii Konopnickiej  
w Radomiu 

Kusocińskiego 8 
26-600 Radom 

brak brak Ustawa z dnia 26 
stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela ze zm. oraz 

ustawa z dnia 26 
czerwca 1974 r. Kodeks 
pracy ze zm. 

Obowiązki 
wynikając
e z 

przepisów 
prawa 

dane osobowe 
kandydata 
ubiegającego 

się o pracę w 
szkole 

Nazwisko, imię, 
adres 
zamieszkania, 

adres pobytu , 
telefon, mail 

Dane zbierane 
są od osób, 
których dane 

osobowe 
dotyczą 

Dane ze zbioru 
nie są 
udostępnianie 

inny 
podmiotom niż 
upoważnione 

na podstawie 
przepisów 
prawa. 

j.w Nie 
dotyczy 

33 Monitoring 
wizyjny 

wpis 
zbioru do 

rejestru 

01.09.2017 Dyrektor II LO im 
Marii Konopnickiej  

w Radomiu 
Kusocińskiego 8 
26-600 Radom 

brak brak Ustawa z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych 
osobowych  - art. 23 ust. 
1 pkt 5 

Dopełnien
ie 

obowiązk
ów 
określony

ch w 
przepisac
h prawa  

 
Zapewnie
nie 

bezpiecze
ństwa i 
porządku 

publiczne
go oraz 

ochrona 
osób i 
mienia  

 

Wszystkie 
osoby 

przebywające 
w obszarze  
objętym 

monitoringiem 
wizyjnym 

Wizerunek Bezpośrednio 
od osób, 

których dane 
dotyczą 

Brak danych 
odbiorców 

Urząd 
Miasta 

Radomia, 
w 
szczególn

ości Straż 
miejska. 
Policja 

Dane nie 
są 

przekazy
wane do 
państw 

trzecich 

 

 

 
 

METRYKA ZMIAN W REJESTRZE ZBIORÓW 
L.p. data wprowadzenia zmian w rejestrze zbiorów 

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

imię i nazwisko osoby wprowadzającej zmiany w 
rejestrze 

Nr zbioru danych osobowych z rejestru, którego 
dotyczyły zmiany 

1 01.09.2017 Wpis zbiorów do rejestru Jerzy Zgrzywa Zbiory  5-33 

2     

3     

4     

5     



6     

7     
8     
9     
10     
12     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
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