1.

Data zarejestrowania zbioru

2.

Nazwa zbioru danych.

3.

4.

Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub
miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru
podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany.
Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym
mowa w art. 31a ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca
zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu.

01.07.2015r.
Rejestr uczniów z obwodu szkoły realizujących obowiązek
szkolny w innych szkołach
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach
ul. Szkolna 20, 63-842 Pudliszki
NIP: 6961766580
Nie dotyczy

5.

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie
danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego
siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia
przetwarzania danych temu podmiotowi.

Nie dotyczy

6.

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych.

Art. 19. 1. USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty.

7.

Cel przetwarzania danych w zbiorze.

8.

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze.

9.

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze.

10.

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.

11.

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności
informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

12.

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym
dane mogą być przekazywane.

13.

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do
państwa trzeciego.

14.
15.

Rejestr zmian
Data zakończenia przetwarzania danych

Jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
Uczniowie przypisani do obwodu szkoły ale realizujący
obwiązek w innych szkołach
Imię, Nazwisko, Adres, PESEL. Data i miejsce ur., Imię i
Nazwisko, adres opiekunów prawnych
Od osób, których dane dotyczą.
• zastępcy dyrektora,
• wychowawcom i nauczycielom,
• kadrze administracyjnej i gospodarczej w zakresie
wykonywanych obowiązków,
• organowi prowadzącemu szkołę i organowi
sprawującemu nad nią nadzór pedagogiczny, a także
innym organom państwowym, np. MEN, NIK w czasie
prowadzonych przez nich kontroli,
• Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu w
związku z koniecznością przeprowadzenia sprawdzianów
i egzaminów,
• policji lub straży miejskiej w czasie prowadzonego przez
nie postępowania.
Podmiotowi, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Organom państwowym lub organom samorządu
terytorialnego, którym dane są udostępniane w związku z
prowadzonym postępowaniem.
Nie dotyczy

