REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

LP.

Zał. 4 do Polityki bezpieczeństwa
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Nazwa czynności przetwarzania

Cel przetwarzania

Kategorie osób

Kategorie danych

Planowany termin usunięcia
kategorii danych
(jeżeli jest to możliwe)

Nazwa współadministratora
i dane kontaktowe
(jeśli dotyczy)

Nazwa podmiotu przetwarzajacego
i dane kontakowe
(jeśli dotyczy)

Kategorie odbiorców
(innych niż podmiot przetwarzajacy)

Ogólny opis technicznych i organizacyjnych srodków
bezpieczeństwa zgodnie z art. 32 ust. 1
(jeżeli jest to możliwe)

Transfer do kraju trzeciego lub
organizacji międzynarodowej
(nazwa kraju i podmiotu)

Art.. 30 ust. 1
1. Rekrutacja pracowników pomocniczych,
administracyjnych oraz nauczycieli

Art.. 30 ust. 1 pkt b
Rekrutacja pracowników

Art.. 30 ust. 1 pkt c
Kandydaci do pracy

Art.. 30 ust. 1 pkt c
Dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o wykształceniu,
stażu pracy, uprawnieniach zawodowych.

Art.. 30 ust. 1 pkt f
Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego

Art.. 30 ust. 1 pkt a
Nie dotyczy

Art.. 30 ust. 1 pkt d
Nie dotyczy

Art.. 30 ust. 1 pkt d
Dane nie są przekazywane innym
podmiotom

2. Prowadzenie rejestru pracowników, akt
pracowniczych i ewidencji czasu ich pracy

Prowadzenie ewidencji pracowników zgodnie z
Kodeksem Pracy

Pracownicy pomocniczy (recepcjoniści, sprzątaczki,
pracownicy gospodarczy), administracyjni oraz
nauczyciele

Dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o wykształceniu,
przebiegu pracy, absencji (urlopy, zwolnienia lekarskie,
rehabilitacyjne,szkoleniowe i inne), dane o zakresie
obowiązków, stawce wynagrodzenia, karach i nagrodach oraz
inne dane wymagane zgodnie z Kodeksem Pracy

50 lat [art. 51u ust 1 ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j.)]

Nie dotyczy

Nie dotyczy

ZUS, inne firmy ubezpieczeniowe Zamykane szafy w pomieszczeniach zamykanych, dostępnych
dotyczy tylko osób posiadających polisy tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu
ubezpieczeniowe
informatycznego, dostęp tylko dla upoważnionych osób,
instalacja oprogramowania antywirusowego.

Nie dotyczy

3. Sporządzanie arkusza organizacji szkoły
arkusza organizacji szkoły

Przygotowanie szczegółowej organizacji pracy
szkoły w zakresie nauczania, wychowania i
opieki wdanym, roku szkolnym .

Pracownicy pomocniczy (recepcjoniści, sprzątaczki,
pracownicy gospodarczy), administracyjni oraz
nauczyciele

Dane identyfikacyjne, dane o wykształceniu, dane kadrowe
(wysługa lat pracy, stawka wynagrodzeń, zajmowane
stanowisko, wymiar czasu pracy), dane o uprawnieniach
zawodowych.

Brak [Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów Nie dotyczy
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych(Dz.U. z 2011r. Nr 11 poz.67)]

Minister Środowiska z siedzibą w
Warszawie ptzy ul. Wawelskiej 52/54

Organ prowadzący, organ sprawujący
nadzór pedagogiczny.

Zamykane szafy w pomieszczeniach zamykanych, dostępnych
tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu
informatycznego, dostęp tylko dla upoważnionych osób,
instalacja oprogramowania antywirusowego.

Nie dotyczy

4. Zgłoszenie pracowników i członków ich
rodzin do ZUS, ich aktualizacja i
przekazywanie danych o zwolnieniach.

Zgłoszenia pracownika i członków jego rodziny
do ZUS, ich aktualizacja oraz przekazywanie
informacji o zwolnieniach.

Pracownicy pomocniczy (recepcjoniści, sprzątaczki,
pracownicy gospodarczy), administracyjni oraz
nauczyciele

Dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o Odziale NFZ oraz
inne dane wymagane w formularzu zgłoszenia ZUS ZUA zgłoszenie, ZUS IUA - zmiana danych, ZUS ZWUA wyrejestrowanie, ZUS ZCNA -zgłoszenie członka rodziny, ZAS wniosek o ustalenie okresu zasiłkowego, OL-2 - wniosek o
kontrolę zaśw. lekarskiego, Z15a - zgłoszenie opieki nad
dzieckiem, Z15B - zgłoszenie opieki nad innym członkiem rodziny

50 lat [art. 125a ust 4 ustawy z dnia 17
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.z
2017 r., poz.1383)]

Nie dotyczy

Nie dotyczy

ZUS, inne firmy ubezpieczeniowe Zamykane szafy w pomieszczeniach zamykanych, dostępnych
dotyczy tylko osób posiadających polisy tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu
ubezpieczeniowe
informatycznego, dostęp tylko dla upoważnionych osób,
instalacja oprogramowania antywirusowego.

Nie dotyczy

5. Prowadzenie rozliczeń z pracownikami,
wypłata wynagrodzeń naliczanie obciążeń
oraz naliczanie składek do ZUS

Prowadzenie rozliczeń z pracownikami,
naliczanie potrąceń, obliczanie składek ZUS

Pracownicy pomocniczy (recepcjoniści, sprzątaczki,
pracownicy gospodarczy), administracyjni oraz
nauczyciele

Dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kadrowe (wysługa
lat pracy, stawka wynagrodzeń), dane o czasie pracy,
przyznanych nagrodach, potrąceniach (składki związkowe,
zajęcia komornicze itp.) numery kont dla przelewów bankowych
pracownika

50 lat [art. 125a ust 4 ustawy z dnia 17
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.z
2017 r., poz.1383)]

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Banki, urzędy skarbowe, ZUS, inne
firmy ubezpieczeniowe - dotyczy tylko
osób posiadających polisy
ubezpieczeniowe,

Nie dotyczy
Zamykane szafy w pomieszczeniach zamykanych, dostępnych
tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu
informatycznego, dostęp tylko dla upoważnionych osób, system
antywirusowy.

6. Rekrutacja uczniów do szkoły

Przeprowadzenie rekrutacji do szkoły
podstawowej i przedszkola

Kandydaci, rodzice, opiekunowie prawni

Imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a
w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub
innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; adres poczty
elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata ,
oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i
kandydata, oświadczenie o wielodzietności rodziny
kandydata,orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o
niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenie równoważne, prawomocny wyrok sądu rodzinnego
orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata

1 rok [art. 160 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 Nie dotyczy
r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59)]

Nie dotyczy

Dane nie są przekazywane innym
podmiotom

Zamykane szafy w pomieszczeniach zamykanych, dostępnych
tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu
informatycznego, dostęp tylko dla upoważnionych osób,
instalacja oprogramowania antywirusowego.

7.

Prowadzenie księgi uczniów

Uczniowie szkoły

Dane identyfikacyjne ucznia (imię, nazwisko,data= i miejsce
urodzenia, numer PESEL),
Adres zamieszkania ucznia,
Dane o rodzicach (imię, nazwisko adres zamieszkania - jeżeli są
różne od adresu zamieszkania ucznia,
Datę rozpoczęcia nauki, oddział do którego przyjęto oraz datę
ukończenia szkoły albo datę i przyczynę jej opuszczenia.

10 lat

Nie dotyczy

Centrum Informatyczne Edukacji z
siedzibą w Warszawie przy ul. aleja
Jana Chrystiana Szucha 25.

Dane są przekazywane do Systemu
Informacji Oświatowej na podstawie
art. 14 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011
r. o Systemie Informacji Oświatowej
Dz. U. 2017, poz. 2159)

Ściśle kontrolowany dostęp do danych - dostęp tylko dla
Nie dotyczy
uprawnionych, zarejestrowanych użytkowników.
Komputery używane do dostępu do danych zabezpieczono przed
atakami z sieci zewnętrznej systemem antywirusowym.
Serwer i dostęp do baz danych zabezpieczony jest przez
dostawce usługi wdrożeniem środków ochrony fizycznej i
logicznej poprzez zastosowanie systemu antywirusowego.

8. Prowadzenie elektronicznego dziennika
lekcyjnego, dziennika zajęć pozalekcyjnych

Dokumentowanie przebiegu nauczania

Uczniowie, rodzice/opiekunowie, nauczyciele

Dane identyfikacyjne ucznia (nazwisko, imiona, data i miejsce
urodzenia). Adres zamieszkania, Dane o rodzicach (imię,
nazwisko adres zamieszkania, adresy poczty elektronicznej,
numery telefonów). Imiona i nazwiska nauczycieli
prowadzących zajęcia, tygodniowy plan zajęć). Tematy zajęć i
obecności, nieobecności (usprawiedliwione i
nieusprawiedliwione). Oceny (bieżące, śródroczne, roczne
(semestralne)
Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania,
Świadectwa, Arkusze ocen, Wyniki egzaminów.

10 lat. Przepis prawa.
● Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. 2017, poz. 2198)
● § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej 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)

Firma Vulcan Sp. z.o.o. z siedzibą we
Dane są przekazywane wyłącznie
Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6.
uprawnionym rodzicom.
Zakres powierzenia obejmuje
udostępnienie poprzez sieć internet
systemu dziennika elektronicznego wraz
z usługą zapewnienia ciągłości działania,
konfiguracją zabezpieczeń oraz
zapewnienie kopii bezpieczeństwa

System Vulcan, moduł Dziennik
elektroniczny

Nie dotyczy

Nie dotyczy

9. Prowadzenie dziennika zajęć internatu

Prowadzenie dokumentacji wychowawczej
internatu

Uczniowie, rodzice,opiekunowie prawni, nauczyciele

Dane identyfikacyjne ucznia (imię, nazwisko,data i miejsce
urodzenia, numer PESEL),
Adres zamieszkania ucznia,
Dane o rodzicach (imię, nazwisko adres zamieszkania - jeżeli są
różne od adresu zamieszkania ucznia,
Datę rozpoczęcia nauki, oddział do którego przyjęto oraz datę
ukończenia szkoły albo datę i przyczynę jej opuszczenia.

10 lat. Przepis prawa.
Nie dotyczy
● Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. 2017, poz. 2198)
● § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
dokumentacji przebiegu naania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170)

Dane są przekazywane wyłącznie
uprawnionym rodzicom.

Dane nie są przekazywane innym
podmiotom

Zamykane szafy w pomieszczeniach zamykanych, dostępnych
tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu
informatycznego, dostęp tylko dla osób upoważnionych.

Nie dotyczy

10. Oświadczenia o zapoznaniu się z ochroną
danych osobowych

Prowadzenie ewidencji upoważnień zgodnie z
RODO i Polityką Ochrony Danych Osobowych

Imię i nazwisko.

Dane indentyfikacyjne.

Po ustaniu stosunku pracy.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Dane nie są przekazywane innym
podmiotom

Zamykane szafy w pomieszczeniach zamykanych, dostępnych
tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu
informatycznego, dostęp tylko dla osób upoważnionych.

Nie dotyczy

11. Ewidencja upoważnień

Prowadzenie ewidencji upoważnień zgodnie z
RODO

Imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, numer
PESEL, data urodzenia.

Dane identyfikacyjne.

Po ustaniu stosunku pracy.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Dane nie są przekazywane innym
podmiotom

Zamykane szafy w pomieszczeniach zamykanych, dostępnych
tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu
informatycznego, dostęp tylko dla osób upoważnionych.

Nie dotyczy

12. Monitoring

Zwiększenie bezpieczeństwa społeczności
szkolnej oraz osób przebywających na terenie
szkoły. Ograniczenie zachowań niepożądanych,
destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu,
bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli i
pracowników szkoły. Ograniczenie dostępu do
szkoły i jej terenu osób nieuprawnionych i
niepożądanych. Zapewnienie bezpiecznych
warunków nauki, wychowania i opieki.

wizerunek

Dane identyfikacyjne.

Dane są nadpisywane

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Dane nie są przekazywane innym
podmiotom

Zapis prowadzony jest na urządzeniu zewnętrznym

Nie dotyczy

Ewidencja uczniów

Art.. 30 ust. 1 pkt g
Zamykane szafy w pomieszczeniach zamykanych, dostępnych
tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu
informatycznego, dostęp tylko dla osób upoważnionych.

Art. 30 ust. 1 pkt e
Nie dotyczy

Nie dotyczy

