Jawny rejestr zbiorów danych osobowych prowadzonych w Publicznej Szkole Podstawowej im Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym
Nazwa zbioru danych
Lp.
osobowych

1

2

3

4

Księga ewidencji
dzieci wraz realizacją
obowiązku szkolnego
SPPO

Składnica
dokumentów
szkolnych SPPO

Administrator Danych/
siedziba/REGON

Data Wpisu
rodzaj zmiany
informacji
data
(aktualizacja/no
zakres
do rejestru wprowadzone
wy
wprowadzon
prowadzone j ostatniej
wpis/wykreśleni ych zmian
go przez
zmiany/
e)
ABI

podmiot
któremu
podstawa prawna przetwarzania cel przetwarzania danych
powierzono
danych osobowych
osobowych
przetwarzanie
danych

Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Doroty
29-06-2015
Gellner w Pobyłkowie
Dużym, 06-114 Pokrzywnica,
REGON:001157420

przetwarzanie jest niezbędne dla
zrealizowania uprawnienia lub
spełnienia obowiązku
wynikającego z przepisu prawa:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz.U. z 2004
r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
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 (Dz.U.
z 2014 r., poz. 1170)

Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Doroty
29-06-2015
Gellner w Pobyłkowie
Dużym, 06-114 Pokrzywnica,
REGON:001157420

przetwarzanie jest niezbędne dla
zrealizowania uprawnienia lub
spełnienia obowiązku
Dopełnienie obowiązków
wynikającego z przepisu prawa:
określonych w przepisach
Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o
prawa.
narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach (Dz. U. z 2015 r., poz.
566 z późn. zm.)

Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Doroty
Księgowość budżetowa
29-06-2015
Gellner w Pobyłkowie
– SPPO
Dużym, 06-114 Pokrzywnica,
REGON:001157420

Rejestr korespondencji
przychodzącej i
wychodzącej Szkoły
Pobyłkowo z pocztową
książką nadawczą

data
wykreślenia
zbioru

Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Doroty
29-06-2015
Gellner w Pobyłkowie
Dużym, 06-114 Pokrzywnica,
REGON:001157420

przetwarzanie jest niezbędne dla
zrealizowania uprawnienia lub
spełnienia obowiązku
wynikającego z przepisu prawa:
Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 18 grudnia 2001r.
w sprawie szczególnych zasada
rachunkowości oraz planów kont
Urząd Gminy w dla budżetu państwa, budżetów
Pokrzywnicy,
jednostek samorządu
Aleja Jana
terytorialnego oraz niektórych
Pawła II 1, 06- jednostek sektora finansów
121 Pokrzywnica publicznych (Dz. U. Nr 153, poz.
1752) Zarządzenie Nr 27/2006
Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia
10.10.2006r. w sprawie zasad
(polityki) rachunkowości dla
Urzędu Gminy Pokrzywnica.
Ustawa z 29.09.1994r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2002 Nr
76 poz. 694 z późn. zm.)

Prowadzenie księgi
ewidencji dzieci służącej do
kontroli realizacji obowiązku
szkolnego dzieci należących
do obwodu szkoły.

Prowadzenie ksiąg
rachunkowych Publicznej
Szkoły Podstawowej im.
Doroty Gellner w
Pobyłkowie Dużym.
Sporządzenie na ich
podstawie sprawozdań
finansowych, kontrola w
zakresie dochodów i
wydatków budżetowych oraz
dostarczenie informacji o
sytuacji majątkowej i
finansowej

przetwarzanie jest niezbędne dla
zrealizowania uprawnienia lub
spełnienia obowiązku
wynikającego z przepisu prawa:
Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z Dopełnienie obowiązków
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. określonych w przepisach
zm.),
prawa.
Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz.
1071 z późn. zm.)

opis kategorii osób,
sposób
których dane są zakres danych przetwarzanych w sposób zbierania
udostępniania
przetwarzane w
zbiorze
danych do zbioru
danych ze zbioru
zbiorze

Uczniowie
podlegający
obowiązkowi
szkolnemu.

Nazwiska i imiona, imiona
rodizców, data urodzenia, miejsce
urodzenia, adres zameldowania lub z innych źródeł niż
pobytu, PESEL, adresy
osoba, której dane
zamieszkania rodziców, informacja dotyczą
na temat miejsca spełniania
obowiązku szkolnego

Osoby, których
dotyczą materiały
archiwalne powstałe i
powstające w
związku z
działalnością

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

Uwagi

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nazwiska i imiona, imiona
rodizców, data urodzenia, miejsce
urodzenia, adres zameldowania lub
pobytu, PESEL, NIP, miejsce
pracy, zawód, wykształcenie, seria
i numer dowodu osobistego, numer
telefonu, dane zawarte w
dokumentacji powstałej i
powstającej w związku z
działalnością Szkoły

od osób których
dotyczą, z innych
Nie dotyczy
źródeł niż osoba,
której dane dotyczą

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Pracownicy,
zleceniobiorcy,
świadczeniobiorcy,
kontrachenci Szkoły

Nazwiska i imiona, imiona
rodizców, data urodzenia, miejsce
urodzenia, adres zameldowania lub
pobytu, PESEL, NIP, Dane
kontrahentów, dokumenty
księgowe, ich wartość, konta
księgowe i klasyfikacja budżetowa,
dane płacowe pracowników ,
zleceniobiorców, świadczenia

od osób których
dotyczą, z innych
Nie dotyczy
źródeł niż osoba,
której dane dotyczą

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Interesanci Szkoły
Podstawowej w
Pobyłkowie

mazwiska i imiona, adres
zamieszkania lub pobytu, PESEL,
NIP, Numer kolejny pisma, Osoby
do których kierowana jest
korespondencja, adres
korespondencyjny. adres mailowy,
skrytka epuap, login eboi, zgody na
powiadomienia

od osób których
dotyczą, z innych
Nie dotyczy
źródeł niż osoba,
której dane dotyczą

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Doroty
29-06-2015
Gellner w Pobyłkowie
Dużym, 06-114 Pokrzywnica,
REGON:001157420

5

Rejestr skarg i
wniosków SPPO

6

Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Doroty
29-06-2015
Rejestr delegacji SPPO Gellner w Pobyłkowie
Dużym, 06-114 Pokrzywnica,
REGON:001157420

7

Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Doroty
29-06-2015
Gellner w Pobyłkowie
Dużym, 06-114 Pokrzywnica,
REGON:001157420

Rejestr upoważnień
Szkoły Pobyłkowo

przetwarzanie jest niezbędne dla
zrealizowania uprawnienia lub
spełnienia obowiązku
wynikającego z przepisu prawa:
Realizacja obowiązków
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. prawnych.
Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Osoby składajace
skargę lub wniosek w
Publicznej Szkole
Pdostawowej im.
Doroty Gellner w
Pobyłkowie Dużym

Nazwiska i imiona, adres
zameldowania lub pobytu, adres
od osób których
poczty elektronicznej, przedmiot
dotyczą,
skargi lub wniosku, numer telefonu

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

przetwarzanie jest niezbędne dla
zrealizowania uprawnienia lub
spełnienia obowiązku
wynikającego z przepisu prawa:
Ustawa z dnia 26.06.1974r.
Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 Nr
21 poz. 94)

Pracownicy Szkoły

Nazwiska i imiona ,Dane
pracowników, terminy, miejsce i
cele wyjazdów służbowych.

od osób których
dotyczą,

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Osoby upoważnione
przez Dyrektora
Szkoły

Nazwiska i imiona, adres
zameldowania lub pobytu, seria i
nume rdowodu osobistego

od osób których
dotyczą,

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Rejestrowanie poleceń
wyjazdów służbowych
pracowników urzędu.

przetwarzanie jest niezbędne dla
zrealizowania uprawnienia lub
spełnienia obowiązku
Dopełnienie obowiazków
wynikającego z przepisu prawa:
wynikajacych z przepisów
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.
prawa
Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.);

