
Rejestr zbiorów danych przetwarzanych w Szkole Podstawowej w Wojanowie

Lp.
Nazwa zbioru

danych

Oznaczenie
administratora danych
i adres jego siedziby

lub miejsca
zamieszkania oraz

numer identyfikacyjny
rejestru podmiotów

gospodarki narodowej,
jeżeli został mu nadany

Data
wpisu do
rejestru

Data
ostatniej

aktualizacji

Rodzaj
wprowadzonej
zmiany (nowy

wpis,
aktualizacja,
wykreślenie)

Zakres
wprowadzonej

zmiany

Oznaczenie
przedstawiciela
administratora

danych, o
którym mowa w
art. 31a ustawy,

i adres jego
siedziby lub

miejsca
zamieszkania –

w przypadku
wyznaczenia

takiego
podmiotu

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

Podstawa prawna
upoważniająca do

prowadzenia zbioru
danych

Cel
przetwarzani
a danych w

zbiorze

Opis kategorii
osób, których

dane są
przetwarzane w

zbiorze

Zakres danych
przetwarzanych w

zbiorze

Sposób
zbierania

danych do
zbioru, w

szczególnoś
ci

informacja,
czy dane do

zbioru są
zbierane od

osób,
których

dotyczą, czy
z innych

źródeł niż
osoba, której
dane dotyczą

Sposób
udostępnian
ia danych ze

zbioru, w
szczególnoś

ci
informacja,
czy dane ze

zbioru są
udostępnian

e innym
podmiotom

niż
upoważnion

e na
podstawie
przepisów

prawa

Oznaczenie
odbiorcy

danych lub
kategorii

odbiorców,
którym dane

mogą być
przekazywan

e

Informacja
dotycząca

ewentualneg
o

przekazywani
a danych do

państwa
trzeciego

1. Korespondencja Szkoła Podstawowa w 
Wojanowie
ul. Parkowa 4
83-000 Wojanowo
REGON 001172855 

1.09.2015 Nowy wpis

Ustawa z dnia 7 września
1991  r.  o  systemie
oświaty.
(Dz .U. 1991 nr 95 poz. 
425)

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w
przepisach 
prawa. 

Wnioskodawcy Imię, nazwisko, adres
zamieszkania, numer 
telefonu, adres 
e-mailowy

Od osób 
których 
dotyczą

Nie Podmioty 
upoważnione 
na podstawie 
odrębnych 
przepisów 
prawa

2. Rejestr osób
upoważnionych do
odbioru dzieci ze
świetlicy

Szkoła Podstawowa w 
Wojanowie
ul. Parkowa 4
83-000 Wojanowo
REGON 001172855 

1.09.2015 Nowy wpis

Ustawa z dnia 7 września
1991  r.  o  systemie
oświaty.
(Dz .U.  1991 nr  95 poz.
425)

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w
przepisach 
prawa. 

Wnioskodawcy Imię, nazwisko, adres
zamieszkania, numer
telefonu

Od osób 
których 
dotyczą

Nie Podmioty 
upoważnione 
na podstawie 
odrębnych 
przepisów 
prawa

3. Rejestr skarg i 
wniosków

Szkoła Podstawowa w 
Wojanowie
ul. Parkowa 4
83-000 Wojanowo
REGON 001172855 

1.09.2015 Nowy wpis

Ustawa z dnia 7 września
1991  r.  o  systemie
oświaty. 
(Dz.  U.  1991 nr  95 poz.
425)

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w
przepisach 
prawa. 

Wnioskodawcy Imię, nazwisko, adres
zamieszkania, numer 
telefonu, adres 
e-mailowy

Od osób 
których 
dotyczą

Nie Podmioty 
upoważnione 
na podstawie 
odrębnych 
przepisów 
prawa

4. Wnioski o 
udostępnienie 
informacji publicznej

Szkoła Podstawowa w 
Wojanowie
ul. Parkowa 4
83-000 Wojanowo
REGON 001172855 

1.09.2015 Nowy wpis

Ustawa z dnia 6 września
2001  r.  o  dostępie  do
informacji publicznej. 
(Dz. U. 2001 nr 112 poz.
1198 )

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w
przepisach 
prawa. 

Wnioskodawcy Imię, nazwisko, adres
zamieszkania, numer 
telefonu, adres 
e-mailowy

Od osób 
których 
dotyczą

Nie Podmioty 
upoważnione 
na podstawie 
odrębnych 
przepisów 
prawa
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