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REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

 

 

Administrator Danych Osobowych: Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Reytana 

                                                                                                          ul. Wiktorska 30/32 

                                                                                                          02-587 Warszawa 

                                                                                                          REGON 000798937 

 

 

 

 

 
 

 

Lp. 

 

 

Nazwa zbioru danych 

 

Cel przetwarzania 

danych w zbiorze 

Opis kategorii osób, 

których dane dotyczą 

oraz zakres 

przetwarzanych danych 

 

Sposób zbierania oraz 

udostępniania danych 

Oznaczenie  

odbiorcy lub 

kategorii 

odbiorców, którym 

dane mogą być 

przekazywane 

Informacja dotycząca 

ewentualnego 

przekazywania 

danych do państwa 

trzeciego 

Data wpisu 

zbioru do 

rejestru  

Data 

ostatniej 

aktualizacji  

 

1. 

 

 

 

Archiwum zakładowe 

 

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa 

 
ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (Dz. 
U. z 2011 r. Nr 171, poz. 

1016) 

 

 

osoby fizyczne związane z 

działalnością szkoły 

 

fotografie, imiona, 

nazwiska, imiona rodziców, 

data i miejsce urodzenia, 

adres zamieszkania lub 

pobytu, nr PESEL, NIP, 

miejsce pracy, zawód, 

wykształcenie, seria i nr 

dowodu osobistego,  

nr tel. 

 

 

od osób, których dane 

dotyczą 

Z innych źródeł niż osoba, 

których dane dotyczą 

 

Dane udostępniane innym 

podmiotom 

 

 

 

Dzielnicowe Biuro 

Finansów Oświaty 

Mokotów 

Archiwum 

Państwowe 

ZUS 

 

dane nie są 

przekazywane do 

państwa trzeciego  

 

01.06.2015 

 

 

2. 

 

Muzeum szkolne 

 

Podtrzymanie  historii i 

tradycji szkoły 

 

Pracownicy szkoły, 

absolwenci 

 

fotografie, imiona, 

nazwiska 

 

 

od osób, których dane 

dotyczą 

Z innych źródeł niż osoba, 

których dane dotyczą 

 

Dane udostępniane innym 

podmiotom 

 

osoby zwiedzające 

 

dane nie są 

przekazywane do 

państwa trzeciego 

 

01.06.2015 
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3. 

 

 

Rekrutacja uczniów do 

szkoły 

 

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa 

 
ustawa z dnia 7 września 1991 

o systemie oświaty ( Dz. U. z 

2004 r. Nr 256, poz. 2572 z 
późn. zm.) 

 

Kandydaci do szkół, ich 

rodzice lub opiekunowie 

prawni 

 

imię, nazwisko, imiona i 

nazwiska  rodziców, data i 

miejsce urodzenia, adres 

zamieszkania lub pobytu, nr 

PESEL, nr tel., adres poczty 

elektronicznej, osiągnięcia 

kandydata 

 

 

Opiekunowie prawni 

kandydatów 

 

dane udostępniane innym 

podmiotom 

 

Firma informatyczna 

obsługująca system 

wspomagania 

rekrutacji do szkół 

 

dane nie są 

przekazywane do 

państwa trzeciego 

  

01.06.2015 

 

25.05.2018 

 

4. 

 

Dane członków Szkolnego 

Zespołu Egzaminacyjnego 

spoza szkoły 

 

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa - organizacja 

egzaminów maturalnych 

 

Ustawa o systemie oświaty 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, 

ze zm.) rozporządzenie 

MEN z dnia 21.12.2016 r. 

w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobów 

przeprowadzania egzaminu 

gimnazjalnego i egzaminu 

maturalnego (Dz.U. z 2016 

r. poz. 2223, ze zm.) 

 

Nauczyciele z innych szkół 

oddelegowani do pracy w 

szkolnej Komisji 

Egzaminacyjnej 

 

Nazwiska i imiona, 

nauczany przedmiot,  nr 

egzaminatora 

 

od osób, których dane 

dotyczą oraz 

od szkół 

ponadgimnazjlanych 

delegujących swoich 

nauczycieli do pracy w 

Szkolnej Komisji 

Egzaminacyjnej 

 

 

dane udostępniane innym 

podmiotom 

 

Okręgowa Komisja 

Egzaminacyjna w 

Warszawie 

 

dane nie są 

przekazywane do 

państwa trzeciego 

 

01.06.2015 

 

25.05.2018 

 

5. 

 

Zbiór danych osób 

podnoszących wyniki 

matur 

 

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa 

 

Ustawa o systemie oświaty 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, 

ze zm.) rozporządzenie 

MEN z dnia 21.12.2016 r. 

w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobów 

przeprowadzania egzaminu 

gimnazjalnego i egzaminu 

maturalnego (Dz.U. z 2016 

r. poz. 2223, ze zm.) 

 

 

 

Osoby składające deklarację 

przystąpienia do matury 

 

 

Nazwiska i imiona, data i 

miejsce urodzenia, adres 

zamieszkania, PESEL, nr 

tel., adres poczty 

elektronicznej 

 

 

od osób, których dane 

dotyczą 

 

 

Dane udostępniane innym 

podmiotom 

 

 

Okręgowa Komisja 

Egzaminacyjna w 

Warszawie 

 

dane nie są 

przekazywane do 

państwa trzeciego 

 

01.06.2015 

 

25.05.2018 
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6. 

 

Rejestr korespondencji  

 

Rejestracja danych osób i 

instytucji prowadzących 

korespondencję ze szkołą 

 
ustawa z dnia 7 września 1991 

r. o systemie oświaty (Dz. U. z 

2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze 
zm.) 

 

Nadawcy i odbiorcy 

korespondencji 

 

Nazwiska i imiona, adres 

zamieszkania lub siedziby 

 

od osób, których dane 

dotyczą 

 

dane nie udostępniane 

innym podmiotom 

  

dane nie są 

przekazywane do 

państwa trzeciego 

 

01.06.2015 

 

 

7.  

 

Wnioski o dostęp do 

informacji publicznej 

 

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa 
 

ustawa z dnia 6.09. 2001 r. o 

dostępie do informacji 

publicznej (Dz. U. z 2001r.   

Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) 

 

Osoby wnioskujące o 

udostępnienie informacji 

publicznej 

 

Nazwiska i  imiona, adres 

zamieszkania, nr tel., adres 

poczty elektronicznej 

 

od osób, których dane 

dotyczą 

 

dane nie udostępniane 

innym podmiotom 

  

dane nie są 

przekazywane do 

państwa trzeciego 

 

01.06.2015 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

Umowy najmu 

 

wynajem pomieszczeń 

Szkoły lub boiska 

szkolnego osobom 

prywatnym lub podmiotom 

zewnętrznym 

 

kontrahenci 

 

Nazwiska i imiona, adres 

zamieszkania, NIP, seria i 

nr dowodu osobistego, nr 

tel., nr REGON 

 

od osób, których dane 

dotyczą 

 

Dane udostępniane innym 

podmiotom 

 

Dzielnicowe Biuro 

Finansów Oświaty 

Mokotów 

 

dane nie są 

przekazywane do 

państwa trzeciego 

01.06.2015  

 

 

9. 

 

 

 

 

Praktyka pedagogiczna 

studentów 

Umożliwienie odbycia 

praktyk dydaktycznych w 

szkole 

 
ustawa z dnia 7 września 1991 

r. o systemie oświaty (Dz. U. z 

2016 r.  poz. 1943 z późn. 
zm.), ustawa z dnia 27.07.2005 

r. prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz.U. 2016 r., poz. 
1842 ze zm.) 

 

Studenci wyższych uczelni 

 

Nazwiska i imiona, nr 

albumu  

 

od osób, których dane 

dotyczą 

 

dane nie udostępniane 

innym podmiotom 

  

dane nie są 

przekazywane do 

państwa trzeciego 

 

01.06.2015 

 

25.05.2018 

 

10. 

 

Konkursy przedmiotowe 

Zgłoszenie uczestników do 

udziału w konkursach  

 

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 ze zm.) 
 

   

 

Uczestnicy konkursu,  

 

Imię,  nazwisko,   data i 

miejsce urodzenia 

 

od osób, których dane 

dotyczą lub ich prawnych  

opiekunów 

 

dane  udostępniane innym 

podmiotom 

 

Podmioty 

upoważnione na 

podstawie przepisów 

prawa 

 

dane nie są 

przekazywane do 

państwa trzeciego 

 

01.06.2015 
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11.  

Konkursy dla kandydatów 

do Gimnazjum z 

matematyki i języka 

angielskiego  

 

Organizacja konkursów 

  

Ustawa z dnia 7 września 

1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 256, poz. 2572 ze zm.) 
 

   

 

Uczestnicy konkursu i ich 

opiekunowie prawni  

 

Imię, nazwisko, nazwa i 

adres szkoły podstawowej, 

nr tel., adres e-mail  

 

od osób, których dane 

dotyczą 

 

dane  nie udostępniane 

innym podmiotom 

  

dane nie są 

przekazywane do 

państwa trzeciego 

 

01.06.2015 

 

 

12. 

 

Dokumentacja dotycząca 

postępowania w sprawie 

skarg i wniosków 

 

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa 

 

ustawa z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks 

postępowania 

administracyjnego (Dz. U. 

z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 

z późn. zm.) 

 

Osoby składające skargi i 

wnioski 

 

Nazwiska i imiona, adres 

zamieszkania, nr tel,  

adres e-mail 

 

od osób, których dane 

dotyczą 

 

administrator danych 

przewiduje powierzenie 

przetwarzania danych 

innemu podmiotowi  

 

 

Podmioty 

upoważnione na 

podstawie przepisów 

prawa  

 

dane nie są 

przekazywane do 

państwa trzeciego 

 

01.06.2015 

 

 

13. 

 

Zamówienia publiczne 

 

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa 

 

ustawa z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 

2013, poz. 907) 

 

Uczestnicy postępowania o 

udzielenie zamówienia 

publicznego 

 

Nazwiska i imiona, data i 

miejsce urodzenia, adres 

zamieszkania lub pobytu, 

NIP, miejsce pracy, zawód, 

wykształcenie, nr tel.  

 

od osób, których dane 

dotyczą 

 

dane udostępniane innym 

podmiotom 

 

Dzielnicowe Biuro 

Finansów Oświaty 

Mokotów 

i inne podmioty 

upoważnione na 

podstawie przepisów 

prawa 

 

dane nie są 

przekazywane do 

państwa trzeciego 

 

01.06.2015 

 

 

14. 

 

Zakładowy Fundusz 

Świadczeń Socjalnych 

 

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa 

 

ustawa z dnia 26.01.1982 

Karta Nauczyciela (Dz.U. z 

2015 r., poz. 111),  

u stawa z dnia 4.03.1994 r. 

o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych (Dz. 

U. z 1996 r Nr 70, poz.335 

ze zm.) 

 

 

 

 

 

 

Niepracujący emeryci , 

renciści 

 

imię i nazwisko, data 

urodzenia,  PESEL, nr tel., 

adres zamieszkania, 

informacja o dochodach,   

nr świadczenia 

 

 

od osób, których dane 

dotyczą 

 

dane udostępniane innym 

podmiotom 

 

Dzielnicowe Biuro 

Finansów Oświaty 

Mokotów 

 

dane nie są 

przekazywane do 

państwa trzeciego 

 

01.06.2015 
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15.   

Monitoring wizyjny  

 

zabezpieczenie budynku i 

mienia szkoły, zapewnienie 

bezpieczeństwa uczniom, 

pracownikom,  osobom 

odwiedzającym  budynek 

szkoły, dokumentowanie 

przebiegu wypadków na 

terenie szkoły 

 

ustawa z dnia 7.09.1991 r. 

o systemie oświaty (Dz.U. 

2016, poz. 1943) 

 

Osoby przebywające w 

obszarze  monitorowania 

 

Wizerunek, nr rejestracyjny 

samochodu 

 

od osób, których dane 

dotyczą 

 

dane udostępniane innym 

podmiotom 

 

Podmioty 

upoważnione na 

podstawie przepisów 

prawa 

 

dane nie są 

przekazywane do 

państwa trzeciego 

 

01.06.2015 

 

25.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


