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SPIS TREŚCI 
 
Podstawa prawna  

Podstawowe pojęcia 

I. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Cele i zasady funkcjonowania polityki bezpieczeństwa. 
2. Podstawy przetwarzania danych osobowych. 
3. System przetwarzania danych osobowych. 
4. Wykaz miejsc w których przetwarzane są dane osobowe. 
5. Zbiory danych przetwarzanych w systemach informatycznych. 
6. Zbiory danych przetwarzanych tradycyjnie. 
7. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane. 
8. Kompetencje i odpowiedzialność w zarządzaniu bezpieczeństwem danych 
osobowych. 
9. Zasady udzielania dostępu do danych osobowych. 
10. Udostępnianie i powierzanie danych osobowych. 
11. Udzielenie informacji na temat przetwarzania danych osobowych. 
12. Bezpieczeństwo w przetwarzaniu danych osobowych w formie tradycyjnej. 
13. Bezpieczeństwo w przetwarzaniu danych osobowych w systemach 
informatycznych. 
14. Obowiązki po stronie użytkowników. 
15. Analiza ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych. 
16. Sposób zabezpieczenia danych. 
17. Określenie wielkości ryzyka. 
18. Identyfikacja obszarów wymagających szczególnych zabezpieczeń. 

II. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM 
1. Nadawanie i rejestrowanie uprawnień do przetwarzania danych w systemie 
informatycznym 
2. Zabezpieczenie danych w systemie informatycznym 
3. Zasady bezpieczeństwa podczas pracy w systemach informatycznych 
4. Udostępnienie danych 
5. Przeglądy i konserwacje systemów 
6. Niszczenie wydruków i nośników danych 

III. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI NARUSZENIA DANYCH 
1. Istota naruszenia danych osobowych 
2. Postępowanie w przypadku naruszenia danych osobowych 
3. Sankcje karne 
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Załączniki 
 

PODSTAWA PRAWNA 
a) Konstytucja RP (art. 47 i 51). 
b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

c) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1000). 

d) Kodeks pracy. 
 

 

PODSTAWOWE POJĘCIA 
Szkoła - w tym dokumencie jest rozumiana jako Szkoła Podstawowa nr 3 im. 
Walerego Wróblewskiego w Sokółce, ul. Os. Zielone 2; 
 
Polityka - w tym dokumencie jest rozumiana jako „Polityka bezpieczeństwa 
przetwarzania danych osobowych" obowiązująca w Szkole Podstawowej nr 3 im. 
Walerego Wróblewskiego w Sokółce; 
 
Instrukcja - w tym dokumencie rozumiana jest jako „Instrukcja zarządzania 
systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Szkole 
Podstawowej nr 3 im. Walerego Wróblewskiego w Sokółce; 
 
Administrator Danych Osobowych (ADO) - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Walerego 
Wróblewskiego w Sokółce, której przedstawicielem jest dyrektor szkoły; 
 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO) - pracownik szkoły wyznaczony 
przez Administratora Danych Osobowych do nadzorowania przestrzegania zasad 
ochrony danych osobowych, oraz przygotowania dokumentów wymaganych przez 
przepisy o ochronie danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Walerego 
Wróblewskiego w Sokółce. IODO powołany jest zarządzeniem Dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 3 im. W. Wróblewskiego w Sokółce; 
 
Użytkownik systemu - osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych w 
systemie. Użytkownikiem może być osoba zatrudniona w szkole, osoba wykonująca 
pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilno-prawnej, osoba 
odbywająca staż w szkole; 
 
Identyfikator użytkownika - jest to ciąg znaków jednoznacznie identyfikujący osobę 
upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym; 
 
System informatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, 
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procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu 
przetwarzania danych;  
 

Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do 
zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą"); możliwa do 
zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio 
zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i 
nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub 
jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, 
genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby 
fizycznej; 

Przetwarzanie danych osobowych -oznacza operację lub zestaw operacji 
wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób 
zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, 
organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, 
pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez 
przesłanie,rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub 
łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie; 
 
Zabezpieczenie danych w systemie informatycznym - wdrożenie i 
wykorzystywanie stosownych środków technicznych i organizacyjnych 
zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem; 
 
Wysoki poziom bezpieczeństwa - musi występować wtedy, gdy przynajmniej jedno 
urządzenie systemu informatycznego, służące do przetwarzania danych osobowych, 
połączone jest z siecią publiczną; 
 
Sieć lokalna - połączenie komputerów pracujących w szkole w celu wymiany danych 
(informacji) dla własnych potrzeb, przy wykorzystaniu urządzeń telekomunikacyjnych; 
 
Sieć publiczna - sieć telekomunikacyjna, niebędąca siecią wewnętrzną służąca do 
świadczenia usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. 
- Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z poźn. zm.); 
 
 

1. Cele i zasady funkcjonowania polityki bezpieczeństwa 

Polityka bezpieczeństwa informacji w Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce ma na 
celu zredukowanie możliwości wystąpienia naruszeń bezpieczeństwa prowadzących 
do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, 
zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do 
danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób 
przetwarzanych i ich negatywnych konsekwencji w tym zakresie, tj.: 
a) naruszeń danych osobowych rozumianych jako prywatne dobro powierzone 
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Szkole; 
b) naruszeń przepisów prawa oraz innych regulacji; 
c) utraty lub obniżenia reputacji Szkoły; 
d) strat finansowych ponoszonych w wyniku nałożonych kar; 
e) zakłóceń organizacji pracy spowodowanych nieprawidłowym działaniem 
systemów. 

Realizując Politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych Szkoła 
dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane 
dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były: 
a) przetwarzane zgodnie z prawem, 
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu 

przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, 
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celu, w jakim są 

przetwarzane, 
d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie 

dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 
 

Realizując Politykę bezpieczeństwa informacji zapewnia się: 
a) zgodność przetwarzania danych osobowych z prawem, rzetelność i przejrzystość 

procesu -rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą; 
b) ograniczenie celu przetwarzania danych - dane będą zbierane w konkretnych, 

wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób 
niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie może odbywać się do celów 
archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych, historycznych 
lub statystycznych; 

c) minimalizację danych - dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz 
ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane; 

d) prawidłowość przetwarzania danych - dane muszą być prawidłowe i w razie 
potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane 
osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały 
niezwłocznie usunięte lub sprostowane; 

e) ograniczenie przechowywania - dane osobowe muszą być przechowywane w 
formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie 
dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane 
osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one 
przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów 
badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 
ust. 1 RODO, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki 
techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w 
celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą; 

f) integralność i poufność- dane osobowe muszą być przetwarzane w sposób 
zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę 
przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz 
przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich 
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środków technicznych lub organizacyjnych; 
g) rozliczalność- administrator danych osobowych jest odpowiedzialny za 

przestrzeganie przepisów RODO i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie. 

 

2. Podstawy przetwarzania danych osobowych 

1) Przetwarzanie danych zwykłych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy zostanie 
spełniona jedna z przesłanek wynikających z art. 6 RODO. 

2) W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby, której dane 
dotyczą, należy stosować oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, którego wzór ramowy stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej Polityki, 
natomiast Załącznik Nr 5 stanowi wzór oświadczenia o odwołaniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych.  

3) Obowiązek informacyjny spoczywający na administratorze w myśl art. 13 i 14 
RODO jest realizowany poprzez przekazanie osobie, której dane są przetwarzane 
informacji dotyczących pozyskiwania danych osobowych, a także ich dalszego 
przetwarzania. Obowiązek informacyjny jest realizowany zarówno w przypadku 
zbierania danych od osoby, której dane dotyczą, jak również z innych źródeł.  Jedną 
z form spełniania obowiązku informacyjnego określa Załącznik Nr 6 do niniejszego 
dokumentu, stanowiący jego integralną część.   

4) Administrator realizuje obowiązek informacyjny poprzez wykorzystanie 
odpowiednich środków, które umożliwią w zwięzłej, przejrzystej i łatwo dostępnej 
formie udzielenie osobie, której dane dotyczą wszelkich informacji, o których mowa w 
art. 13 i 14 RODO. Zwolnienie z realizacji obowiązku informacyjnego znajduje 
zastosowanie w sytuacji, gdy dane pozyskiwane są od osoby, której te dane dotyczą 
a podmiot ten dysponuje już informacjami, o których mowa w art. 13 RODO oraz w 
zakresie uregulowanym przez przepisy krajowe, w szczególności przez ustawę z 
dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. Powyższy obowiązek należy 
spełnić w momencie zbierania danych.   

5) Prawo dostępu do danych, o którym mowa w art. 15 RODO jest realizowane przez 
Administratora poprzez potwierdzenie faktu przetwarzania danych w miarę 
możliwości przy użyciu tożsamych środków komunikacji, jakie zostały wykorzystane 
przez osobę kierującą żądanie. W przypadku, gdy przetwarzanie danych w 
odniesieniu do osoby, której dane dotyczą ma miejsce, wówczas Administrator 
realizuje uprawnienia dotyczące udzielenia informacji z art. 15 ust. 1 RODO, jak 
również dostarcza kopię danych, o czym mowa w ustępie 3 ww. artykułu.   

 

3.System przetwarzania danych osobowych 

W skład systemu wchodzą: 
a) dokumentacja papierowa (korespondencja, dokumenty pracowników i 

uczniów); 
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b) wydruki komputerowe; 
c) urządzenia i oprogramowanie komputerowe służące do przetwarzania 

informacji; 
d) procedury przetwarzania danych w systemie, w tym procedury awaryjne. 

Sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami: 
a) przenoszenie, 
b) eksport/import danych, 
c) kopiowanie, 
d) usuwanie, 
e) generowanie w postaci list do wydruków 

MS Office ^ VULCAN ^ MS Office 
VULCAN ^ PDF (Acrobat Reader lub inny) 

MS Office - SIO 
 

Sposób przekazywania danych: manualny 

Przetwarzanie danych osobowych w systemie informatycznym odbywa się przy 
zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. 
 

 
4. Wykaz miejsc, w których przetwarzane są dane osobowe 
 

LP. POMIESZCZENIA ZABEZPIECZENIE 

1. 

gabinet dyrektora 

• kluczami dysponuje dyrektor i sekretarz 

 

szkoły 

• klucze przechowywane są w portierni w 

zamkniętej skrzynce na klucze - kluczem 

dysponuje dozorca, woźna 
2. 

gabinet wicedyrektora 

• kluczami dysponuje  wicedyrektor i 

sekretarz szkoły 

• klucze przechowywane są w portierni 

w zamkniętej skrzynce na klucze - kluczem 
3. 

sekretariat 

• kluczami dysponuje dyrektor i sekretarz 
szkoły 

• klucze przechowywane są w portierni 
w zamkniętej skrzynce na klucze - kluczem 

dysponuje dozorca, woźna 
4. 

gabinet pedagoga, psychologa,  logopedy • kluczami dysponuje pedagog / psycholog / 
logopeda 
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• klucze przechowywane są w portierni w 
zamkniętej skrzynce na klucze - kluczem 
dysponuje dozorca, woźna 

5. gabinet pielęgniarki • kluczami dysponuje pielęgniarka 

szkolnej 
• klucze przechowywane są w portierni w 

zamkniętej skrzynce na klucze 
 kluczem dysponuje dozorca, woźna 

6. 

biblioteka 
• kluczami dysponuje bibliotekarz 

• klucze dostępne w portierni 
7. 

pokój nauczycielski   klucz znajduje się w portierni 
 kluczem  zapasowym dysponuje dyrektor 

8. 

pokój nauczycieli wychowania fizycznego 
• kluczami dysponują nauczyciele 

wychowania fizycznego 

• klucze dostępne w portierni 
9. 

sale lekcyjne 
• kluczami dysponują nauczyciele 

• klucze dostępne w pokoju nauczycielskim 

• zapasowe klucze dostępne u dyrektora 
10. 

świetlica 

• kluczami dysponują nauczyciele świetlicy 

• klucze dostępne w portierni 

11. 

pokój kierownika gospodarczego 

• kluczami dysponuje kierownik 

• klucze dostępne w portierni 

12. 

pokój księgowości 

• kluczami dysponuje księgowa  

• klucze dostępne w portierni 

13. 

archiwum 

• kluczami dysponuje dyrektor 

• klucze dostępne u kierownika 
gospodarczego 

14. 

pokój intendentki 
• kluczami dysponuje intendentka 

 klucze dostępne w portierni 

 
 
 
 
 
 
 
5. Zbiory danych przetwarzanych w systemach informatycznych 
 

KATEGORIE 

OSÓB 

KTÓRYCH DANE 
SĄ 

PRZETWARZENE 

RODZAJ 

OPROGRAMOWANIA 

MIEJSCA 

PRZETWARZANIA 

OSOBY 

PRZETWARZAJĄCE DANE 

Pracownicy SIO, MS Office gabinet dyrektora 
 

dyrektor 



9 
 

(Word, Excell) 
 
 

gabinet wicedyrektora wicedyrektor 

 Płatnik ZUS, SI 
Groszek 
 

księgowość  księgowe  

 SIO, MS Office 
(Word, Excell) 
 

sekretariat 
 
 

dyrektor szkoły, 
wicedyrektor, 
sekretarz szkoły 

 pokój kierownika 
gospodarczego 

kierownik gospodarczy 
 

Rodzice MS Office (Word, 
Excell) 
 

gabinet dyrektora dyrektor 

 gabinet wicedyrektora wicedyrektor 

  księgowość  księgowa  

  sekretariat sekretarz szkoły 

  pokój intendentki  intendentka 

     VULCAN 
 

gabinet dyrektora dyrektor 

 gabinet wicedyrektora wicedyrektor 

 sekretariat sekretarz szkoły 

 wszystkie sale lekcyjne nauczyciele 

 sale gimnastyczne nauczyciele 

 pokój nauczycielski nauczyciele 

 gabinety specjalistów n-le specjaliści 

Kontrahenci / 
dostawcy / 
wykonawcy 

MS Office (Word, 
Excell) 

ExcelI) 

gabinet dyrektora dyrektor 
gabinet wicedyrektora wicedyrektor 

sekretariat sekretarz szkoły 
księgowość  księgowa 

 pokój intendentki  intendentka 

  pokój kierownika 
gospodarczego 

kierownik gospodarczy 
 
 Uczniowie SIO gabinet dyrektora dyrektor 

  gabinet wicedyrektora wicedyrektor 

sekretariat sekretarz szkoły 

VULCAN 
 

gabinet dyrektora dyrektor 

gabinet wicedyrektora wicedyrektor 

sekretariat sekretarz szkoły 
wszystkie sale lekcyjne nauczyciele 

  sale gimnastyczne nauczyciele 

  pokój nauczycielski pokój nauczycielski 

  pokój intendentki intendentka 

 VULCAN biblioteka  bibliotekarka 

 MOL-net   

 MS Office (Word, sekretariat sekretarz szkoły 

 Excel) gabinet dyrektora dyrektor 

  gabinet wicedyrektora wicedyrektor 
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  wszystkie sale lekcyjne nauczyciele 

sale gimnastyczne nauczyciele 

    pokój nauczycielski pokój nauczycielski 

  gabinety specjalistów n-le specjaliści 
Specjaliści 
spoza szkoły - 
sąd, poradnia, 

policja, inne instytucje 

MS Office (Word, sekretariat sekretarz szkoły 

Excel) gabinet dyrektora dyrektor 

 gabinet wicedyrektora wicedyrektor 

 gabinet pedagoga pedagog 

 
6.Zbiory danych przetwarzanych tradycyjnie 
 

ZBIÓR DANYCH 
OSOBOWYCH 

DOKUMENTACJA 
SŁUŻĄCA DO 

PRZETWARZANIA 
ZBIORU DANYCH 

MIEJSCA 

PRZETWARZANIA 

OSOBY 

PRZETWARZAJ
ĄCE DANE 

ZABEZPIECZENIE 

Pracownicy Akta osobowe gabinet dyrektora 
szkoły 

sekretariat 

pokój kierownika 
gospodarczego 

dyrektor szkoły 

sekretarz 
szkoły 

kierownik 
gospodarczy 

szafy zamykane na 
klucz, 
pomieszczenia 
zamykane na klucz 

Ewidencja akt 
osobowych 

 sekretariat 

 pokój kierownika 
gospodarczego 

sekretarz 
szkoły 

kierownik 
gospodarczy 

szafy zamykane na 

klucz 

pomieszczenia 

zamykane na klucz Orzeczenia 
lekarskie   

sekretariat 

pokój kierownika 
gospodarczego 

sekretarz 
szkoły 

kierownik 
gospodarczy 

szafy zamykane na 
klucz 
pomieszczenia 

Oświadczenia i 
wnioski do funduszu 
socjalnego 

księgowość księgowe 

 
szafa pancerna, szafy 
zamykane na klucz, 
pomieszczenia 
zamykane na klucz 

Listy obecności 

pracowników 

sekretariat 
pokój kierownika 
gospodarczego 

dyrektor szkoły 

sekretarz 
szkoły 

kierownik 
gospodarczy 

szafka na klucz 

Zaświadczenia sekretariat 
pokój kierownika 

gospodarczego 

dyrektor szkoły 

sekretarz 
szkoły 

kierownik 
gospodarczy 

szafa pancerna, klucz 

u sekretarza szkoły 

Pracownicy Protokoły 
powypadkowe 
pracowników 

gabinet dyrektora 

sekretariat 

pokój kierownika 
gospodarczego 

dyrektor szkoły 

sekretarz 
szkoły 

kierownik 
gospodarczy 

szafy zamykane na 
klucz 
pomieszczenia 
zamykane na klucz 
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Dokumentacja bhp gabinet dyrektora/ 
dyrektor szkoły, 
starszy spec. bhp 

dyrektor szkoły 

sekretarz 
szkoły 

kierownik 
gospodarczy 

szafy zamykane na 
klucz 
pomieszczenia 
zamykane na klucz 

Arkusz 
organizacyjny 

gabinet dyrektora 
szkoły 

dyrektor 
szkoły 

szafy zamykane na 
klucz 
pomieszczenia 
zamykane na klucz 

Dokumentacja 
nadzoru 
pedagogicznego 

gabinet dyrektora 

szkoły 

dyrektor 
szkoły 

szafy zamykane na 
klucz 
pomieszczenia 
zamykane na klucz 

Dokumentacja 
awansów 
zawodowych 
nauczycieli 

gabinet dyrektora 

szkoły 

dyrektor 
szkoły 

szafy zamykane na 
klucz 
pomieszczenia 
zamykane na klucz 

Ewidencja zwolnień 
lekarskich; 

sekretariat sekretarz 
szkoły 

 

szafy zamykane na 
klucz 

pomieszczenia 

zamykane na klucz 
Podania; 

życiorysy/CV 
gabinet dyrektora 

szkoły 

 

dyrektor 
szkoły 

szafy zamykane na 
klucz 
pomieszczenia 

Notatki służbowe gabinet dyrektora 

szkoły 

dyrektor 
szkoły 

szafy zamykane na 
klucz 
pomieszczenia 
zamykane na klucz 

Dokumentacja 
dotycząca polityki 
kadrowej - 
opiniowanie 
awansów, 
wyróżnień, 
odznaczeń, nagród, 
wnioski o 

gabinet dyrektora 

szkoły 

 

dyrektor 
szkoły 

szafy zamykane na 
klucz 
pomieszczenia 
zamykane na klucz 

Ewidencja osób 
zatrudnionych przy 
przetwarzaniu 
danych osobowych; 

gabinet dyrektora 
szkoły 
 

dyrektor 
szkoły 

szafy zamykane na 
klucz 
pomieszczenia 
zamykane na klucz 

Uczniowie Dokumentacja 
uczniów; 
Karty zapisu 
dziecka/ucznia do 
szkoły 

sekretariat  sekretarz 
szkoły 

szafy zamykane na 
klucz 
pomieszczenia 
zamykane na klucz 
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Księga uczniów sekretariat  sekretarz 
szkoły 

szafy zamykane na 
klucz 

pomieszczenia 

zamykane na klucz 

Księga dzieci sekretariat  sekretarz 
szkoły 

szafy zamykane na 
klucz 
pomieszczenia 
zamykane na klucz 

Arkusze ocen sekretariat  sekretarz 
szkoły 

szafy zamykane na 
klucz 
pomieszczenia 
zamykane na klucz 

Dzienniki nauczania 
 

pokój nauczycielski nauczyciele. 
wychowawcy 

szafy zamykane na 
klucz 
pomieszczenia 
zamykane na klucz 

sale lekcyjne 
 

wychowawcy, 
nauczyciele 

szafy zamykane na 
klucz 
pomieszczenia 
zamykane na klucz 

Dziennik 
wychowawcy 
świetlicy 

świetlica 
 

wychowawcy 
świetlicy 

szafy zamykane na 
klucz 
pomieszczenia 
zamykane na klucz 

Dziennik pedagoga gabinet pedagoga  pedagog szafy zamykane na 
klucz 
pomieszczenia 
zamykane na klucz 

Pomoc społeczna, 
stypendia, 
wyprawki, obiady 

sekretariat  sekretarz 
szkoły 

szafy zamykane na 
klucz 
pomieszczenia 
zamykane na klucz 

Księga wydanych 
legitymacji i 
legitymacje 

sekretariat   sekretarz 
szkoły 

szafy zamykane na 
klucz 
pomieszczenia 
zamykane na klucz 

Księga wydanych 
kart rowerowych i 
karty rowerowe 

sekretariat  sekretarz 
szkoły 

szafy zamykane na 
klucz 
pomieszczenia 
zamykane na klucz Rejestr 

zaświadczeń i 
zaświadczenia 

sekretariat sekretarz 
szkoły 

szafy zamykane na 
klucz 
pomieszczenia 
zamykane na klucz 



13 
 

Księga 
absolwentów 

sekretariat  sekretarz 
szkoły 

szafy zamykane na 
klucz 
pomieszczenia 
zamykane na klucz 

Świadectwa i 
duplikaty 

sekretariat  sekretarz 
szkoły 

szafy zamykane na 
klucz 
pomieszczenia 
zamykane na klucz 

Protokoły 
powypadkowe 

sekretariat  
administracja 

sekretarz 
szkoły 

St.spec.BHP 

szafy zamykane na 
klucz 
pomieszczenia 
zamykane na klucz 

Karta zdrowia 
ucznia 

gabinet pedagoga/ 
pielęgniarki szkolnej 

pielęgniarka, 
pedagog 
 

szafy zamykane na 
klucz 
pomieszczenia 
zamykane na klucz 

Karty szczepień gabinet pedagoga/ 
pielęgniarki szkolnej 

pielęgniarka, 
pedagog  
 

szafy zamykane na 
klucz 
pomieszczenia 
zamykane na klucz 

Karty biblioteczne biblioteka 
 

nauczyciel 
bibliotekarz 

szafy zamykane na 
klucz 
pomieszczenia 
zamykane na klucz 

 Dokumentacja 
pomocy 
psychologiczno - 
pedagogicznej 
(opinie, orzeczenia) 

gabinet pedagoga 
szkolnego, 
sekretariat 

pedagog, 
logopeda  
sekretarz 
szkoły 

szafy zamykane na 
klucz 
pomieszczenia 
zamykane na klucz 

Ewidencja uczniów 
przystępujących do 
egzaminów 
zewnętrznych 

gabinet dyrektora 
szkoły 
 

dyrektor 
szkoły 

szafy zamykane na 
klucz 
pomieszczenia 
zamykane na klucz 

Dokumenty 

zarchiwizowane 
archiwum szkolne sekretarz 

szkoły, 

kierownik 
gospodarczy 

pomieszczenie 
zabezpieczone, klucze 
dostępne u kierownika 
gospodarczego 

Protokoły rad 
pedagogicznych, 
księga uchwał 

gabinet dyrektora 
szkoły/dyrektor 
szkoły 

dyrektor 
szkoły 

szafy zamykane na 
klucz 
pomieszczenia 

Umowy zawierane z 

osobami fizycznymi; 

gabinet dyrektora 
szkoły/dyrektor 
szkoły 

dyrektor 
szkoły 

szafy zamykane na 
klucz 
pomieszczenia 
zamykane na klucz 
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Ewidencja decyzji - 
zwolnienia z 
obowiązkowych 
zajęć, odroczenia 
obowiązku 

gabinet dyrektora 
szkoły/dyrektor 
szkoły 

dyrektor 
szkoły 

szafy zamykane na 
klucz 
pomieszczenia 
zamykane na klucz 

Deklaracje 
uczęszczania na 
religię, sprzeciw od 
zajęć z wychowania 
do życia w rodzinie 

gabinet dyrektora 
szkoły/dyrektor 
szkoły 

dyrektor 
szkoły 

szafa stalowa, klucz u 
dyrektora 
szafy zamykane na 
klucz 
pomieszczenia 
zamykane na klucz 

 

7.Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane 

a) Prawo dostępu do informacji czy i w jakim zakresie przetwarzane są jego dane 
osobowe. 
b) Prawo do sprostowania danych osobowych. 
c) Prawo do usunięcia danych - prawo do bycia zapomnianym. 
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania. 
e) Prawo do przenoszenia danych. 
f) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany i 
profilowanie. 

 

8.Kompetencje i odpowiedzialność w zarządzaniu bezpieczeństwem danych 
osobowych 
Za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z prawem, celami przetwarzania lub 
przechowywanie ich w sposób niezapewniający ochrony interesów osób, których te 
dane dotyczą grożą sankcje wynikająca z przepisów RODO i kary pracownicze na 
zasadach określonych w kodeksie pracy. 

Administrator Danych Osobowych (ADO) - Dyrektor Szkoły: 
a) formułuje i wdraża warunki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych 

osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem 
przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem rozporządzenia oraz 
zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, 

b) wyznacza inspektora ochrony danych osobowych, 
c) decyduje o zakresie, celach oraz metodach przetwarzania i ochrony danych 

osobowych, 
d) wydaje upoważnienie do przetwarzania danych osobowych określając w nich 

zakres i termin ważności - wzór upoważnienia określa załącznik, 
e) odwołuje upoważnienie, 
f) odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych w Szkole. 
g) prowadzi komunikację z podmiotem danych i przekazuje mu informacje w sposób 

zwięzły, przejrzysty, zrozumiały i łatwo dostępny, 
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h) ułatwia podmiotom danych wykonywanie ich praw, 
i) nieodpłatnie udziela podmiotom danych informacji, również na ich żądanie, czas 

na udzielenie informacji przez ADO to maksymalnie miesiąc, 
j) weryfikuje tożsamość osób wnoszących żądania udzielenia informacji, 
k) potwierdza, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące danej osoby 

fizycznej, a jeżeli to następuje, udziela wskazanych rozporządzeniem informacji, 
l) ułatwia osobie, której dane dotyczą, wykonywanie jej praw, 
m) informuje osobę, której dane dotyczą, o działaniach, jakie podjął, w związku z jej 

żądaniami opartymi, 
n) uzasadnia odrzucenie żądania osoby, której dane dotyczą, i poucza ją o prawie 

skargi, 
o) umożliwia dostęp do jej danych osobie, której one dotyczą, 
p) dokonuje sprostowania i uzupełniania danych, 
q) usuwa dane, 
r) ogranicza przetwarzanie danych, 
s) powiadamia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych bądź o 

ograniczeniu ich przetwarzania, 
t) dokonuje przenoszenia danych. 

Inspektor Ochrony Danych (IOD) - pracownik Szkoły wyznaczony przez Dyrektora: 
a) egzekwuje zgodnie z prawem przetwarzanie danych osobowych w Szkole w 

imieniu ADO, 
b) prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych - 

wzór rejestru określa załącznik, 
c) ewidencjonuje oświadczenia osób upoważnionych o zaznajomieniu się z 

zasadami zachowania bezpieczeństwa danych - wzór oświadczenia określa 
załącznik, 

d) określa potrzeby w zakresie stosowanych w Szkole zabezpieczeń, wnioskuje do 
ADO o zatwierdzenie proponowanych rozwiązań i nadzoruje prawidłowość ich 
wdrożenia, 

e) udziela wyjaśnień i interpretuje zgodność stosowanych rozwiązań w zakresie 
ochrony danych osobowych z przepisami prawa, 

f) informowanie administratora oraz pracowników o obowiązkach związanych z 
ochroną danych osobowych (o obowiązkach spoczywających na nich na mocy 
RODO oraz innych przepisówochronie danych) i doradzanie im w tej sprawie, 

g) monitoruje proces przetwarzania danych osobowych zachodzących w szkole, 
h) dokonuje oceny ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych, 
i) współpracuje z organem nadzorczym, 
j) pełni funkcję punktu kontaktowego w kwestiach związanych z przetwarzaniem 

danych osobowych w placówce. 

Administrator Systemu Informatycznego (ASI) - osoba odpowiedzialna za 
funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, oraz stosowanie technicznych i 
organizacyjnych środków ochrony stosowanych w tym systemie. 
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Administrator Systemu Informatycznego realizuje zadania w zakresie zarządzania i 
bieżącego nadzoru nad systemem informatycznym Administratora, w tym zwłaszcza: 

a) zarządza systemem informatycznym zlokalizowanym u Administratora, w którym 
przetwarzane są dane osobowe, posługując się hasłem dostępu do wszystkich 
stacji roboczych z poziomu administratora, 

b) przeciwdziała dostępowi osób niepowołanych do systemu informatycznego,  
c) dokonuje zarejestrowania lub wyrejestrowania użytkownika w systemie 

informatycznym w związku z zatrudnieniem pracownika lub rozwiązaniem umowy 
o pracę z pracownikiem,  

d) w sytuacjach stwierdzenia naruszenia zabezpieczeń systemu informatycznego, 
informuje Administratora o naruszeniu i współdziała z nim przy usuwaniu skutków 
naruszenia, 

e) podejmuje działania służące zapewnieniu niezawodności zasilania komputerów, 
innych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych oraz 
zapewnieniu bezpiecznej wymiany danych w sieci wewnętrznej i bezpiecznej 
transmisji, 

f) inicjowanie i nadzór nad wdrażaniem nowych narzędzi, procedur organizacyjnych 
oraz sposobów zarządzania systemami informatycznymi, które mają 
doprowadzić do wzmocnienia bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych 
osobowych, 

g) informowanie Administratora o konieczności wprowadzenia zmian w systemie 
zarządzania informatycznego (np. z powodu zmian procedury tworzenia kopii 
zapasowej lub zmiany zabezpieczeń systemów informatycznych). 

 
 
Pracownik przetwarzający dane (PPD) - pracownik upoważniony przez ADO: 

a) chroni prawo do prywatności osób fizycznych powierzających Szkole swoje dane 
osobowe poprzez przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami 
określonymi w Polityce bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem 
informatycznym Szkoły, 

b) zapoznaje się zasadami określonymi w Polityce bezpieczeństwa i Instrukcji 
zarządzania systemem informatycznym Szkoły i składa oświadczenie o 
znajomości tych przepisów. 

 

9. Zasady udzielania dostępu do danych osobowych 

Dostęp do danych osobowych może mieć wyłącznie osoba zaznajomiona z 
przepisami RODO oraz zasadami zawartymi w obowiązującej w Szkole Polityce 
bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym. Osoba 
zaznajomiona z zasadami ochrony danych potwierdza to w pisemnym 
oświadczeniu. 
Dostęp do danych osobowych może mieć wyłącznie osoba posiadająca pisemne 
oraz imienne upoważnienie wydane przez ADO. 
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ADO może wyznaczyć upoważnionych do przetwarzania danych osobowych 
pracowników Szkoły do nadzoru nad upoważnionymi pracownikami podmiotów 
zewnętrznych lub innymi upoważnionymi osobami przetwarzającymi dane osobowe 
w Szkole. 
 

10. Udostępnianie i powierzanie danych osobowych 

Dane osobowe mogą być udostępnione osobom i podmiotom z mocy przepisów 
prawa lub jeżeli w sposób wiarygodny uzasadnią one potrzebę ich posiadania, a ich 
udostępnienie nie naruszy praw i wolności osób, których one dotyczą. 

Udostępnienie danych może nastąpić na pisemny wniosek zawierający 
następujące elementy: 
a) adresat wniosku (administrator danych), 
b) wnioskodawca, 
c) podstawa prawna (wskazanie potrzeby), 
d) wskazanie przeznaczenia, 
e) zakres informacji. 

Administrator odmawia udostępnienia danych, jeżeli spowodowałoby to naruszenie 
dóbr osobistych osób, których dane dotyczą lub innych osób. 

Powierzenie danych może nastąpić wyłącznie w drodze pisemnej umowy 
powierzenia, w której osoba przyjmująca dane zobowiązuje się do przestrzegania 
obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Umowa powinna zawierać 
informacje o podstawie prawnej powierzenia danych, celu i sposobie ich 
przetwarzania.Umowa powierzenia powinna być zawarta przed rozpoczęciem 
przetwarzania danych przez podmiot przetwarzający. Wzór umowy powierzenia 
stanowi Załącznik Nr 19 do niniejszej Polityki, natomiast wzór rejestru umów 
powierzenia stanowi Załącznik Nr 20 do niniejszej Polityki.  

 

11. Udzielenie informacji na temat przetwarzania danych osobowych 

Każda osoba fizyczna, ma prawo zwrócić się z wnioskiem do administratora o 
udzielenie informacji, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli ma to miejsce, 
osoba ta jest także uprawniona do uzyskania dostępu do tych danych oraz 
następujących informacji: 
a) cele przetwarzania; 
b) kategorie przetwarzanych danych osobowych; 
c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców; 
d) planowany okres przechowywania danych osobowych lub kryteria ustalania tego 

okresu; 
e) o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; 
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f) o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą - wszelkie 

dostępne informacje o ich źródle; 
h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o 

którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz o zasadach ich podejmowania, 
znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania. 

 

Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o 
odpowiednich zabezpieczeniach. 

Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych 
podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, 
której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę. 

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie 
zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną. 
Prawo do uzyskania kopii, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności 
innych osób. 
Sprawy związane z udzielaniem informacji w tym zakresie prowadzi IOD, udzielając 
informacji o zawartości zbioru danych na piśmie zgodnie ze wzorem w załączniku. 
 

12. Bezpieczeństwo w przetwarzaniu danych osobowych w formie tradycyjnej 

Pomieszczenia, w których znajdują się przetwarzane zbiory danych osobowych 
pozostają zawsze pod bezpośrednim nadzorem upoważnionego do ich 
przetwarzania pracownika.Opuszczenie pomieszczenia, w których znajdują się zbiory 
danych osobowych musi być poprzedzone przeniesieniem zbioru danych do 
odpowiednio zabezpieczonego miejsca. Przy planowanej dłuższej nieobecności 
pracownika pomieszczenie winno być zamknięte na klucz. 

Klucze do szaf, w których przechowywane są dane osobowe mają jedynie 
pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w zakresie zgodnym z 
kategorią danych. Dostęp do pokoi poza godzinami pracy szkoły jest kontrolowany. 

Korzystanie ze zbiorów danych osobowych przez osoby niezatrudnione w Szkole 
powinno odbywać się po uzyskaniu upoważnienialub skonsultowane z IOD w 
przypadku osób upoważnionych do przetwarzania tych danych na podstawie ogólnie 
obowiązujących przepisów. 
 

13. Bezpieczeństwo w przetwarzaniu danych osobowych w systemach 
informatycznych 

Zasady bezpiecznego użytkowania systemu informatycznego zawarte są w 
Instrukcji zarządzania systemem informatycznym, obligatoryjnej do zapoznania 
się i stosowania przez wszystkich użytkowników systemu informatycznego szkoły. 



19 
 

 
14. Obowiązki po stronie użytkowników 

Ze względów bezpieczeństwa przetwarzanych danych użytkowników zobowiązuje się 
do stosowania i przestrzegania:   

a) polityki „czystego biurka” - w trakcie pracy użytkownik powinien mieć na biurku 
tylko te materiały, które są niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych. 
Szczegółowo zasady zostały opisane w Polityce „czystego biurka” – stanowiącej 
Załącznik Nr 10 do niniejszej Polityki; 

b) polityki „czystego ekranu” - w przypadku chwilowego opuszczenia stanowiska 
pracy użytkownik zobowiązany jest do wylogowania się z systemu bądź 
zablokowania dostępu do pulpitu stacji roboczej w celu uniemożliwienia dostępu do 
systemu operacyjnego lub aplikacji przez osoby niepowołane. Ponadto w trakcie 
pracy użytkownik powinien mieć otwarte tylko te aplikacje, które są niezbędne do 
wykonywania obowiązków służbowych. Szczegółowo zasady zostały opisane w 
Polityce „czystego ekranu” – stanowiącej Załącznik Nr 11 do niniejszej Polityki; 

c) polityki kluczy – stanowiącej Załącznik Nr 12 do niniejszej Polityki; 

d) bieżącego niszczenia w niszczarce niepotrzebnej dokumentacji papierowej oraz 
przechowywania pozostałej dokumentacji papierowej w szafach zamykanych na 
klucz; 

e) niepozostawiania osób postronnych w pomieszczeniu, w którym przetwarzane są 
dane osobowe, bez obecności osoby upoważnionej,  

f) zachowania w poufności wszelkich informacji w tym danych osobowych. 

 

15. Analiza ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych 

RYZYKO: Możliwość zaistnienia zdarzenia, które będzie miało wpływ na realizację 
założonych celów. Ryzyko jest mierzone wpływem (skutkami) i 
prawdopodobieństwem wystąpienia. 
 

Ryzyko przetwarzania danych osobowych: 
a) zniszczenie (zn) 
b) utracenie (ut) 
c) zmodyfikowanie (zm) 
d) nieuprawnione ujawnienie (nu) 
e) nieuprawniony dostęp (nd) 
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Identyfikacja zagrożeń 
 

 

SKUTEK 
 

Bardzo niski Niski Średni Wysoki Bardzo wysoki 

1 2 3 4 5 

P
R

A
W

D
O

P
O

D
O

B
IE

Ń
S

T
W

O
 

Prawie pewne 5 Ś W K K K 

Prawdopodobne 4 Ś W W K K 

Możliwe 3 N Ś W W K 

Mało prawdopodobne 2 N Ś ś W W 

Rzadkie 1 N N ś W W 

 

Poziom ryzyka Opis działania 
 

Niski (N) Poziom ryzyka akceptowany- działania podejmowane w zależności 
od wymaganych nakładów 

Średni (Ś) Poziom ryzyka nieakceptowany -działanie może zostać przesunięte 
w czasie, ale wymaga okresowego monitorowania 

Wysoki (W) Poziom ryzyka nieakceptowany —działanie może zostać 
przesunięte w czasie, ale wymaga stałego monitorowania 

 

Krytyczny (K) Poziom ryzyka nietolerowany- wymaga natychmiastowego działania 

 

 

FORMA 

PRZETWARZA

NIA DANYCH 

ZAGROŻENIA 
Prawdo 
podo 

bieństwo 
Skutek Poziom 

ryzyka 

dane 
przetwarzane 
w sposób 
tradycyjny 

oszustwo, kradzież, sabotaż; 1 2 N 

zdarzenia losowe (powódź, pożar); 1 1 N 

zaniedbania pracowników szkoły (niedyskrecja, 
udostępnienie danych osobie 

3 1 N 

niekontrolowana obecność nieuprawnionych 
osób w obszarze przetwarzania; 

1 2 N 
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pokonanie zabezpieczeń fizycznych; 1 1 N 

podsłuchy, podglądy; 2 1 N 

ataki terrorystyczne; 1 1 N 

brak rejestrowania udostępniania danych; 1 2 N 

niewłaściwe miejsce i sposób przechowywania 
dokumentacji; 

3 1 N 

dane 
przetwarzane 
w systemach 
informatycznyc
h 

nieprzydzielenie użytkownikom systemu 
informatycznego identyfikatorów; 

3 1 N 

niewłaściwa administracja systemem; 2 1 N 

niewłaściwa konfiguracja systemu; 2 1 N 

zniszczenie (sfałszowanie) kont użytkowników; 1 1 N 

kradzież danych kont; 1 1 N 

pokonanie zabezpieczeń programowych; 1 1 N 

zaniedbania pracowników szkoły (niedyskrecja, 
udostępnienie danych osobie 

3 1 N 

niekontrolowana obecność nieuprawnionych 
osób w obszarze przetwarzania; 

1 2 N 

 zdarzenia losowe (powódź, pożar); 1 1 N 
 niekontrolowane wytwarzanie i wypływ danych 

poza obszar przetwarzania z pomocą nośników 
informacji i komputerów przenośnych; 

2 1 N 

 naprawy i konserwacje systemu lub sieci 
teleinformatycznej wykonywane przez osoby 
nieuprawnione; 

2 1 N 

 przypadkowe bądź celowe uszkodzenie 
systemów i aplikacji informatycznych lub sieci; 

2 1 N 

 przypadkowe bądź celowe modyfikowanie 
systemów i aplikacji informatycznych lub sieci; 

2 1 N 

 przypadkowe bądź celowe wprowadzenie 

zmian do chronionych danych osobowych 
3 1 N 

 brak rejestrowania zdarzeń tworzenia lub 
modyfikowania danych; 

3 1 N 
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16. Sposób zabezpieczenia danych 
 

FORMA PRZETWARZANIA 
DANYCH 

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY 

dane przetwarzane w sposób 
tradycyjny 

• przechowywanie danych w pomieszczeniach zamykanych na 

zamki patentowe; 

• przechowywanie danych osobowych w szafach zamykanych na 

klucz; 

• przetwarzanie danych wyłącznie przez osoby posiadające 

upoważnienie nadane przez ADO; 

• zapoznanie pracowników z zasadami przetwarzania danych 

osobowych oraz obsługą systemu służącego do ich 

przetwarzania; 

• wprowadzenie polityki czystego biurka; 

• szkolenia okresowe pracowników w zakresie ochrony danych 

osobowych; 
dane przetwarzane w 
systemach informatycznych 

 kontrola dostępu do systemów; 
 zastosowanie programów antywirusowych i innych regularnie 

aktualizowanych narzędzi ochrony; 
 systematyczne tworzenie kopii zapasowych zbiorów danych 

przetwarzanych w systemach informatycznych; 
 składowanie nośników wymiennych i nośników kopii 

zapasowych w odpowiednio zabezpieczonych szafach; 
 przydzielenie pracownikom indywidualnych kont 

użytkowników i haseł; 
 stosowanie indywidualnych haseł logowania do 

poszczególnych programów; 
 właściwa budowa hasła; 
 okresowe testowanie zastosowanych rozwiązań; 

 

 

 

 

 

 

17. Określenie wielkości ryzyka 

Poziom ryzyka naruszenia bezpieczeństwa danych jest niski. Zastosowane techniczne i 
organizacyjne środki ochrony są adekwatne do stwierdzonego poziomu ryzyka dla 
poszczególnych systemów, rodzajów zbiorów i kategorii danych osobowych. 
 

18. Identyfikacja obszarów wymagających szczególnych zabezpieczeń 

Uwzględniając kategorie przetwarzanych danych oraz zagrożenia zidentyfikowane w 
wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka dla systemów informatycznych, mimo niskiego 
poziomu ryzyka naruszenia ochrony danych osobowych, stosuje się podwyższony 
poziom bezpieczeństwa. Administrator Danych Osobowych i Administrator Systemów 
Informatycznych przeprowadzają okresową analizę ryzyka dla poszczególnych 
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systemów i na tej podstawie przedstawiają Administratorowi Danych Osobowych 
propozycje dotyczące zastosowania środków technicznych i organizacyjnych, celem 
zapewnienia stałej ochrony przetwarzanym danym. 
 

 
 
 

II. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM 
 

1. Nadawanie i rejestrowanie uprawnień do przetwarzania danych w systemie 
informatycznym. 

Dane osobowe w systemach informatycznych może przetwarzać wyłącznie osoba 
posiadająca pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w Szkole. 
Za tworzenie, modyfikację i nadawanie uprawnień kontom użytkowników odpowiada 
Administrator Systemów Informatycznych. 
Usuwanie kont stosowane jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. 
Standardowo, przy ustaniu potrzeby utrzymywania konta danego użytkownika ulega 
ono dezaktywacji w celu zachowania historii jego aktywności. 
Osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych zobowiązane są do 
zachowania tajemnicy w zakresie tych danych oraz sposobów ich zabezpieczenia. 
Obowiązek ten istnieje również po ustaniu stosunku pracy, co jest równoznaczne z 
cofnięciem uprawnień do przetwarzania danych osobowych. 
 

2. Zabezpieczenie danych w systemie informatycznym. 

a) Oprogramowanie wykorzystywane do przetwarzania danych posiada własny 
system kont (zabezpieczonych hasłami) i uprawnień. Zmiana hasła jest 
wymuszona automatycznie przez system co 60 dni. 

b) W przypadku utracenia hasła użytkownik ma obowiązek skontaktować się z ASI 
celem uzyskania nowego hasła. 

c) Na komputerach wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych stosuje 
się szyfrowanie dysków twardych, programy pocztowe zostały 
przekonfigurowane z wykorzystaniem szyfrowania SSL, a dane przesyłane 
pocztą elektroniczną powinny dodatkowo być spakowane w zahasłowane 
archiwa 7zip. 

d) Jeżeli do przenoszenia danych osobowych będą wykorzystywane nośniki 
zewnętrzne powinny one posiadać sprzętową opcję szyfrowania (np. szyfrowane 
pendrivy). 

e) System informatyczny przetwarzający dane osobowe musi posiadać 
mechanizmy pozwalające na odnotowanie faktu wykonania operacji na danych. 
W szczególności zapis ten powinien obejmować: 
rozpoczęcie i zakończenie pracy przez użytkownika systemu, 

f) operacje wykonywane na przetwarzanych danych, 
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g) przesyłanie za pośrednictwem systemu danych osobowych przetwarzanych w 
systemie informatycznym innym podmiotom nie będącym właścicielem ani 
współwłaścicielem systemu, 

h) nieudane próby dostępu do systemu informatycznego przetwarzającego dane 
osobowe oraz nieudane próby wykonania operacji na danych osobowych, 

i) błędy w działaniu systemu informatycznego podczas pracy danego użytkownika. 
j) System informatyczny powinien zapewnić zapis faktu przekazania danych 

osobowych z uwzględnieniem: 
- identyfikatora osoby, której dane dotyczą, 
-osoby przesyłającej dane, 
- odbiorcy danych, 
- zakresu przekazanych danych osobowych, 
- daty operacji, 
- sposobu przekazania danych. 

k) Stosuje się aktywną ochronę antywirusową lub w przypadku braku takiej możliwości 
przynajmniej raz w tygodniu skanowanie całego systemu (w poszukiwaniu 
„złośliwego oprogramowania") na każdym komputerze, na którym przetwarzane są 
dane osobowe. 

l) Za dokonywanie skanowania systemu w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania 
(w przypadku braku ochrony rezydentnej) i aktualizację bazy wirusów odpowiada 
ASI. 

 

3. Zasady bezpieczeństwa pracy w systemach informatycznych  

1) Informatyk nadaje uprawnienia użytkownikom do pracy w systemach 
informatycznych na podstawie okazanego upoważnienia.  

2) Informatyk dokonuje modyfikacji, zmiany lub wyrejestrowania uprawnień 
użytkowników systemów informatycznych na podstawie informacji otrzymanej od 
pracownika ds. kadr.   

3) Wyrejestrowanie, o którym mowa w pkt 2, może mieć charakter czasowy lub 
trwały.  

4) Wyrejestrowanie następuje poprzez zablokowanie konta użytkownika do czasu 
ustania przyczyny uzasadniającej blokadę (wyrejestrowanie czasowe). 

5) W przypadku dostępu do systemów informatycznych (dziedzinowych i 
operacyjnych) Użytkownik powinien stosować, co najmniej dwuetapową metodę 
uwierzytelnienia poprzez wpisanie indywidualnego identyfikatora/ login ‘u oraz hasła.  
Identyfikator jest przydzielany wg zasady przyjętej w jednostce.  

6) W identyfikatorze pomija się polskie znaki diakrytyczne. W przypadku dublowania 
się identyfikatorów powinien być on rozszerzany o kolejne litery lub cyfry.  

7) Hasło powinno składać się z unikalnego zestawu, co najmniej ośmiu znaków, 
zawierać małe i wielkie litery oraz znaki specjalne. Zmiana hasła powinna 
następować nie rzadziej, niż co 60 dni oraz niezwłocznie w przypadku podejrzenia, 
że hasło mogło zostać ujawnione osobie nieuprawnionej.  
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8) Użytkownik zobowiązany jest do zachowania hasła w poufności i niezapisywania 
haseł w sposób jawny. Hasła administracyjne do urządzeń i systemów 
informatycznych winny być przechowywane w miejscu wskazanym przez 
Administratora. Powyższa ewidencja powinna zawierać nazwę użytkownika 
(administratora), hasło, sposób dostępu, adres IP serwera urządzenia.  Hasła te 
podlegają zmianie w cyklu półrocznym oraz w sytuacji, gdy dochodzi do zmian 
personalnych wśród osób, które miały do nich dostęp lub je znały. Powinny 
cechować się one właściwą złożonością tzn., co najmniej 12 znaków, 3 z 4 grup 
znaków (małe litery, duże litery, cyfry, znaki specjalne).  

9) Sposoby zabezpieczania systemu informatycznego:  

a) Komputery stacjonarne i przenośne powinny być zabezpieczone programem 
antywirusowym, który sprawuje ciągły nadzór (ciągła praca w tle) nad pracą systemu. 

b) Sprawdzanie obecności wirusów komputerowych w systemie informatycznym oraz 
ich usuwanie powinno odbywać się przy wykorzystaniu ww. oprogramowania 
zainstalowanego na stacjach roboczych oraz komputerach przenośnych. 

c) Obowiązkiem Informatyka jest nadzór nad aktualizacją oprogramowania 
antywirusowego. Użytkownik jest obowiązany każdorazowo zawiadomić 
Administratora lub Informatyka o pojawiających się komunikatach, wskazujących na 
wystąpienie zagrożenia wywołanego szkodliwym oprogramowaniem – wirusa lub w 
przypadku sygnalizowanych problemów z działaniem oprogramowania 
antywirusowego.  

d) Dbanie o aktualizację oprogramowania i korzystanie z legalnego oprogramowania. 

10) Informatyk jest odpowiedzialny za dokonywanie przeglądu i konserwacji 
systemów oraz nośników służących do przetwarzania danych.  

11) Zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu IT: 

a) użytkownik zobowiązany jest korzystać ze sprzętu IT w sposób zgodny z jego 
przeznaczeniem i chronić go przed jakimkolwiek zniszczeniem lub uszkodzeniem.  

b) użytkownik ma obowiązek natychmiast zgłosić utratę lub zniszczenie 
powierzonego sprzętu IT.  

c) samowolne otwieranie (demontaż) sprzętu IT, instalowanie dodatkowych urządzeń  
(np. twardych dysków, pamięci) lub podłączenie jakichkolwiek niezatwierdzonych 
urządzeń do systemu informatycznego jest zabronione.  

d) użytkownicy nie mogą bez zgody Administratora korzystać z prywatnego sprzętu 
IT (np. laptopów, telefonów, aparatów fotograficznych, nośników typu pendrive) do 
wykonywania zadań służbowych.  

e) Administrator ma prawo do monitorowania sprzętu służbowego wykorzystywanego 
przez pracowników, regulacje w tym zakresie wynikają z ustawy o ochronie danych 
osobowych z 10 maja 2018 roku Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).  
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f) o fakcie monitorowania Administrator zobowiązany jest powiadomić pracownika, 
nie później niż 14 dni przed jego uruchomieniem.  

12) Zasady korzystania z oprogramowania  

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z oprogramowania 
dopuszczonego do stosowania w jednostce. Użytkownicy nie mają prawa do 
instalowania ani używania oprogramowania innego, niż przekazane lub udostępnione 
im przez Administratora. Zakaz dotyczy między innymi instalacji oprogramowania z 
zakupionych płyt CD, programów ściąganych ze stron internetowych, a także 
odpowiadania na samoczynnie pojawiające się reklamy internetowe.  

13) Zasady korzystania z Internetu  

Dopuszcza się korzystanie przez pracowników ze stron Internetowych w celach 
służbowych. Podczas korzystania z sieci internetowych niedozwolone jest 
przeglądanie, a także ściąganie materiałów, których treści są prawnie zakazane, 
naruszają dobre obyczaje lub uznawane są za obraźliwe. Od pracowników wymaga 
się także zachowania szczególnej ostrożności w przypadku żądania lub prośby 
podania kodów, PIN-ów, hasła, numerów kart płatniczych przez Internet, w 
szczególności tyczy się to żądania podania takich informacji przez rzekomy bank. W 
zakresie dozwolonym przepisami prawa, Administrator zastrzega sobie prawo 
kontrolowania sposobu korzystania przez użytkownika z Internetu pod kątem wyżej 
opisanych zasad oraz ma prawo blokować dostęp do wybranych stron internetowych. 

14) Zasady korzystania z poczty elektronicznej  

Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z przyznanego mu adresu mailowego 
wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji związanej z działalnością jednostki. 
Podczas przesyłania danych należy zachować szczególną ostrożność przy 
wpisywaniu adresu odbiorcy dokumentu.  

15) Zasady korzystania z bankowości elektronicznej  

Użytkownicy, którzy w zakresie obowiązków maja za zadanie korzystania z 
bankowości elektronicznej, zobowiązani są do regularnej zmiany hasła oraz 
nieprzechowywania go w formie pisemnej wraz z loginem. Zabrania się opuszczania 
stanowiska pracy bez wylogowania się i zamknięcia przeglądarki. Użytkownik 
logujący się do bankowości elektronicznej nie powinien korzystać z nieznanych sieci 
bezprzewodowych. W celu zalogowania się do systemu bankowości elektronicznej 
pracownik nie powinien wchodzić na stronę internetową banku za pośrednictwem 
linków znajdujących się w korespondencji elektronicznej.  

16) Zasady postępowania w przypadku przetwarzania danych osobowych poza 
obszarem przetwarzania danych  

Przetwarzanie dokumentów zawierających dane osobowe za pomocą urządzeń 
przenośnych, poza obszarem przetwarzania danych jest zabronione. 

17) Sposoby zabezpieczenia sieci LAN i WiFi. 
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a) Dostęp do sieci wewnętrznej LAN zabezpieczony jest poprzez uniemożliwienie 
podłączenia urządzeń nie należących do Urzędu Miejskiego i nie wpisanych na listy 
dostępu.  
 
b) Próba podłączenia obcego urządzenia poskutkuje blokadą portu na przełączniku, 
przez co uniemożliwi dostęp do sieci wewnętrznej. 
 
c) Dostęp do sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) urzędu możliwy jest tylko dla urządzeń 
służbowych pracowników urzędu i radnych Rady Miejskiej w Sokółce. 
 
d) Autoryzacja urządzeń odbywa się na podstawie list dostępowych - tylko 
urządzenia służbowe są autoryzowane.  
 
f) Połączenie z siecią bezprzewodową odbywa się przy użyciu standardu 

szyfrowania WPA2 przy  użyciu silnego hasła. 
 

 

4. Udostępnienie danych. 

 Dane osobowe przetwarzane w systemach informatycznych mogą być 
udostępnione osobom i podmiotom z mocy przepisów prawa. 

 Do podmiotów, dla których dopuszczalne jest udostępnianie danych przez szkołę 
należą: 

- Organ Nadzorujący (w związku z awansem zawodowym, wyniki badań 
psychologiczno-pedagogicznych dzieci i młodzieży), 

- Organ Prowadzący (wykazy wygenerowane z SIO), 
- Dzienniki lekcyjne (dane rodziców w zakresie opisanym rozporządzeniem) 

 Strona www (dane osobowe ucznia i np. jego osiągnięcia, publikowanie list z 
wynikami, ocenami, zdjęciem - tylko za zgodą), 

 Szkolna tablica ogłoszeń (publikowanie list z wynikami, ocenami, zdjęciem - 
tylko za zgodą), 

 Formularz zgłoszeniowy do szkoły (dane osobowe: nr telefonu, PESEL 
dziecka, itp. - tylko za zgodą), 

 Podmioty świadczące usługi w zakresie oświaty (w zależności od celu). 
 

5. Przeglądy i konserwacje systemów 
 

a) Przeglądy i konserwacje tj. testy zabezpieczeń, testy kondycji dysków twardych 
i innych podzespołów, testy temperatur oraz wydajności systemów 
operacyjnych, wykonywane są raz w miesiącu (na koniec miesiąca). 

b) Wszelkie prace związane z naprawami i konserwacją systemu informatycznego 
przetwarzającego dane osobowe mogą być wykonywane wyłącznie przez 
pracowników Szkoły lub przez upoważnionych przedstawicieli wykonawców. 

c) Prace te powinny uwzględniać wymagany poziom zabezpieczenia tych danych 
przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. 

d) Przed rozpoczęciem prac przez osoby niebędące pracownikami Szkoły należy 
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dokonać potwierdzenia tożsamości tychże osób. 
 

6.Niszczenie wydruków i nośników danych 

a) Wszelkie wydruki z systemów informatycznych zawierające dane osobowe 
przechowywane są w miejscu uniemożliwiającym ich odczyt przez osoby 
nieuprawnione, w zamkniętych szafach lub pomieszczeniach i po upływie ich 
przydatności są niszczone przy użyciu niszczarek / w sposób uniemożliwiający 
ich odczytanie (pocięte w poprzeczne paski). 

b) Niszczenie zapisów na nośnikach danych powinno odbywać się poprzez 
wymazywanie informacji oraz formatowanie nośnika. 

c) Uszkodzone nośniki danych przed ich wyrzuceniem należy fizycznie zniszczyć w 
niszczarce. 

 

 

 

III. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI NARUSZENIA DANYCH 
 

1. Istota naruszenia danych osobowych 

Naruszeniem danych osobowych jest każdy stwierdzony fakt nieuprawnionego 
ujawnienia danych osobowych, udostępnienia lub umożliwienia dostępu do nich 
osobom nieupoważnionym, zabrania danych przez osobę nieupoważnioną, 
uszkodzenia jakiegokolwiek elementu systemu informatycznego, a w szczególności: 
a) nieautoryzowany dostęp do danych, 
b) nieautoryzowane modyfikacje lub zniszczenie danych, 
c) udostępnienie danych nieautoryzowanym podmiotom, 
d) nielegalne ujawnienie danych, 
e) pozyskiwanie danych z nielegalnych źródeł. 
 

2. Postępowanie w przypadku naruszenia danych osobowych. 

a) Każdy pracownik Szkoły, który stwierdzi fakt naruszenia bezpieczeństwa 
danych przez osobę przetwarzającą dane osobowe, bądź posiada informację 
mogącą mieć wpływ na bezpieczeństwo danych osobowych jest zobowiązany 
niezwłocznie zgłosić to IOD lub ADO. 

b) Każdy pracownik Szkoły, który stwierdzi fakt naruszenia bezpieczeństwa 
danych ma obowiązek podjąć czynności niezbędne do powstrzymania 
skutków naruszenie ochrony oraz ustalić przyczynę i sprawcę naruszenia 
ochrony. 

c) W przypadku stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa danych należy 
zaniechać wszelkich działań mogących utrudnić analizę wystąpienia 
naruszenia i udokumentowanie zdarzenia oraz nie opuszczać bez 
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uzasadnionej potrzeby miejsca zdarzenia do czasu przybycia IOD. 
d) IOD podejmuje następujące kroki: 

- zapoznaje się z zaistniałą sytuacją i wybiera sposób dalszego 
postępowania uwzględniając zagrożenie w prawidłowości pracy Szkoły, 

- może zażądać dokładnej relacji z zaistniałego naruszenia bezpieczeństwa 
danych osobowych od osoby powiadamiającej, jak również od każdej innej 
osoby, która może posiadać informacje w związku z zaistniałym 
naruszeniem, 

- rozważa celowość i potrzebę powiadamiania o zaistniałym naruszeniu 
ADO, 

-nawiązuje kontakt ze specjalistami spoza Szkoły (jeśli zachodzi taka 
potrzeba). 

e) IOD dokumentuje zaistniały przypadek naruszenia bezpieczeństwa danych 
osobowych sporządzając raport wg wzoru stanowiącego załącznik i 
przekazuje go ADO. 

f) IOD zasięga potrzebnych mu opinii i proponuje działania naprawcze (w tym 
także ustosunkowuje się do kwestii ewentualnego odtworzenia danych z 
zabezpieczeń oraz terminu wznowienia przetwarzania danych osobowych). 

 

3. Sankcje karne 
 

a) Wobec osoby, która w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych nie 
podjęła działania określonego w niniejszym dokumencie, a w szczególności 
nie powiadomiła odpowiedniej osoby zgodnie z określonymi zasadami 
wszczyna się postępowanie dyscyplinarne. 

b) Kara dyscyplinarna, wobec osoby uchylającej się od powiadomienia o 
naruszeniu danych osobowych nie wyklucza odpowiedzialności karnej tej 
osoby zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 
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Załącznik nr 1 
do „Polityki bezpieczeństwa 

w Szkole Podstawowej nr 3 im. W. Wróblewskiego w Sokółce 
 

………………………                                                                                    Sokółka, dnia ……………………… r. 
(pieczęć Szkoły) 

 
 

UPOWAŻNIENIE nr ………./……………….. 
do przetwarzania danych osobowych 

 
Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) - dalej RODO (GDPR), niniejszym 
upoważniam do przetwarzania danych osobowych: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(imię, nazwisko) 

 
………………………………………….. 

(stanowisko) 
 

w zakresie pełnionych obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku. 

Upoważnienie obejmuje uprawnienie do przetwarzania danych poprzez zbieranie, utrwalanie, 
organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, 
wykorzystywanie, usuwanie danych osobowych uczniów, rodziców i prawnych opiekunów oraz 
nauczycieli w systemie dziennika elektronicznego, w arkuszach ocen, wykazach i innych dokumentach 
szkolnych zgodnie z przepisami prawa oświatowego. 
Upoważnienie obejmuje następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne ucznia 
(nazwisko, imiona, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, adres poczty elektronicznej), adres 
zamieszkania i zameldowania, dane o stanie zdrowia, dane o rodzicach (imię, nazwisko adres 
zamieszkania, adresy poczty elektronicznej, numery telefonów), imiona i nazwiska nauczycieli 
prowadzących zajęcia. 

Okres ważności upoważnienia: 

od: ……………………………………... do odwołania upoważnienia 
 

……………………………………………………………. 

(Administrator Danych Osobowych) 
Przyjmuję do wiadomości i stosowania. 
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……………………………………………………………….. 
 
(Podpis osoby upoważnionej) 

 
 

Załącznik nr 2 
do „Polityki bezpieczeństwa 

w Szkole Podstawowej nr 3 im.W. Wróblewskiego w Sokółce 
 

 

REJESTR OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO  
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Nr 
upowa 
żnienia 

Imię i nazwisko 

Data 
nadania 

upoważnie
nia 

Data 
odwołania 

upoważnienia 
Uwagi 
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Załącznik nr 3 
do „Polityki bezpieczeństwa 

w Szkole Podstawowej nr 3 im. W. Wróblewskiego w Sokółce” 
 
 

 Sokółka, dnia………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko) 

 
 
 
 
……………………………………………………………………………………… 
(stanowisko) 

 

OŚWIADCZENIE 
o zachowaniu poufności i zapoznaniu się z przepisami 

 
Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych 

osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, do których mam lub będę miał/a dostęp w związku z 
wykonywaniem zadań i obowiązków służbowych wynikających ze stosunku pracy, zarówno w czasie 
trwania umowy, jak i po jej ustaniu. 

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o obowiązujących w Szkole zasadach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych, określonych w „Polityce bezpieczeństwa Szkoły 
Podstawowej nr 3 im. Walerego Wróblewskiego w Sokółce" i zobowiązuję się ich przestrzegać. W 
szczególności oświadczam, że bez upoważnienia nie będę wykorzystywał/a danych osobowych ze 
zbiorów znajdujących się w Szkole. 

Zostałem/am zapoznany/a z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO, oraz przepisami ustawy z dnia 10 
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). 

Poinformowano mnie również o grożącej, stosownie do przepisów rozdziału 10 i 11 Ustawy o 
ochronie danych osobowych, odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej. Niezależnie od 
odpowiedzialności przewidzianej w wymienionych przepisach, mam świadomość, że złamanie zasad 
ochrony danych osobowych, obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 3 im. Walerego 
Wróblewskiego w Sokółce  może zostać uznane za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków 
pracowniczych i skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną. 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………….. 
 
 
(czytelny podpis pracownika) 
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Załącznik Nr 4 
do „Polityki bezpieczeństwa 

w Szkole Podstawowej nr 3 im. W. Wróblewskiego w Sokółce” 
 

 

Wykaz osób zapoznanych z Polityką Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych 
Osobowych w  Szkole Podstawowej nr 3 im. W. Wróblewskiego w Sokółce 

Potwierdzam, iż zapoznałem się z treścią Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych 
obowiązującą w Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce i zobowiązuję się do jej stosowania i 
przestrzegania 

Lp. Imię i nazwisko  Podpis Data podpisu 
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Załącznik Nr 5  

do „Polityki bezpieczeństwa 
w Szkole Podstawowej nr 3 im. W. Wróblewskiego w Sokółce” 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie  
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), pub. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach 
………………………………. …………………………………………………………………. 

 
……………………………….. 

       (data, podpis) 
 
 

 Administratorem danych osobowych przetwarzanych ww. celach jest Dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Sokółce. 
 
 Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), pub. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 
osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: 
- żądania dostępu do danych osobowych, 
- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
- wniesienia sprzeciwu, 
- cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem, 
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 
Warszawa, 
- okres przechowywania danych, 
- dane osobowe nie będą poddane profilowaniu, 
- dane nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 
- prawo do bycia zapomnianym 
 
Zapoznałam/-em się z treścią powyższego. 
 
 

……………………………………….. 
      (data, podpis) 
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Załącznik Nr 6 
do „Polityki bezpieczeństwa 

w Szkole Podstawowej nr 3 im. W. Wróblewskiego w Sokółce” 
 

 

 

Wzór odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), pub. Dz. Urz. UE L Nr 119, 
s. 1 odwołuje wyrażoną przeze mnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych w 
celach……………………………….……………………………………………………………………
……………………………………………… 
przez……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………. 
 
 
 
 

………………………………….. 

(data, podpis) 
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Załącznik Nr 7 
do „Polityki bezpieczeństwa 

w Szkole Podstawowej nr 3 im. W. Wróblewskiego w Sokółce” 
 

Wzór klauzuli informacyjnej 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 w 
Sokółce 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodsp3sokolka@gmail.com 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących 
na Administratorze. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w 
tym przepisów archiwalnych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.  

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów 
przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do 
usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa 
sięz naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
- cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem;  
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 
Warszawa. 
- okres przechowywania danych, 
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie 
podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych.  
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Załącznik nr 8 
do „Polityki bezpieczeństwa 

w Szkole Podstawowej nr 3 im. W. Wróblewskiego w Sokółce 
 
 

     Sokółka, dnia…………………………… 
 

…………………………………….. 
 

(pieczęć Szkoły) 
 

………………………………………………………………… 
                                     (imię i nazwisko) 

 
 
 
 

…………………………………………………………………. 
(adres) 

 
 

……………………………………………….. 
 

INFORMACJA 
o zawartości zbioru danych osobowych 

 
 
 
W związku z Pani/Pana wnioskiem z dnia ____________ r. o udzielenie informacji związanych 

z przetwarzaniem danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Walerego Wróblewskiego w 
Sokółce, działając na podstawie art. 15 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), informuję, że zbiór 
danych zawiera następujące Pani/Pana kategorie danych osobowych: ________________________  

 
 
Powyższe dane przetwarzane są w Szkole Podstawowej nr 3 im. W. Wróblewskiego w Sokółce 

w celu __________________________________________________________________________  
 

z zachowaniem wymaganych zabezpieczeń i zostały uzyskane _______ (podać sposób). 
Powyższe dane nie były / były udostępniane ________________________ (podać komu) w 

celu 
 ____________________________ (podać cel przekazania danych). 

Zgodnie art. 15 ust. 1 pkt e-f RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1), przysługuje Pani/Panu prawo 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
Jednocześnie na podstawie art. 15 ust. 3 RODO ma Pani/Pan prawo do uzyskania kopii danych 
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osobowych podlegających przetwarzaniu. 
………………………………………………………………………… 
 
(podpis Administratora Danych Osobowych) 

 
 
 

Załącznik nr 9 
do „Polityki bezpieczeństwa 

w Szkole Podstawowej nr 3 im. W. Wróblewskiego w Sokółce 
 
 
 
 
 

…………………….                                                                                Sokółka, dnia………………………….r. 
(pieczęć Szkoły) 

 

 

RAPORT Z NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA 

DANYCH OSOBOWYCH 
w Szkole Podstawowej nr 3 im. Walerego Wróblewskiego w Sokółce  

 
 
 

1. Data:………………r. Godzina:……………….. 

2. Osoba powiadamiająca o zaistniałym zdarzeniu:…………………………………….. 
 

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa użytkownika - jeśli występuje) 
 

3. Lokalizacja zdarzenia: ___________________________________  
(np. nr pokoju, nazwa pomieszczenia) 

4. Rodzaj naruszenia bezpieczeństwa oraz okoliczności towarzyszące:……………………… 
 

5. Przyczyny wystąpienia zdarzenia:………………………………………………………………. 
 
6. Podjęte działania:………………………………………………………………………………….. 
 
7. Postępowanie wyjaśniające:……………………………………………………………………… 

 

 
……………………………………………. 

(podpis ADO) 
…………………………………….. 
(podpis IOD) 
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Załącznik Nr 10 
do „Polityki bezpieczeństwa 

w Szkole Podstawowej nr 3 im. W. Wróblewskiego w Sokółce” 
 

 
Polityka kluczy  

 
Zabezpieczenie pomieszczeń i postępowanie z kluczami 

 
§ 1  

Otwarcia strefy administracyjnej po porze nocnej dokonuje wyznaczony pracownik, nie 
wcześniej niż na 30 minut przed godziną rozpoczęcia funkcjonowania szkoły. 
 

§ 2 
1. Wydawanie pracownikom Szkoły rozpoczynającym pracę kluczy do pomieszczeń 
biurowych i administracyjnych należy do obowiązków woźnej/upoważnionego pracownika.  
2. Pracownik, któremu przypisany jest dany klucz pobiera i zwraca go w miejsce 
przechowywania. 
3. Klucze przechowywane są w zamkniętej gablocie, skrzynce znajdującej się w 
zabezpieczonym pomieszczeniu.  

 
§ 3 

Pracownik, który pobrał klucz do pomieszczenia przed uruchomieniem zamków sprawdza od 
strony wizualnej stan tych zamków i ewentualnych zabezpieczeń zastosowanych przy 
zamykaniu pomieszczeń. 

 
§ 4 

Od momentu pobrania kluczy do momentu ich zdania na pracownikach spoczywa pełna 
odpowiedzialność za ochronę kluczy i pomieszczeń biurowych. 

 
§ 5 

1. Po otwarciu pomieszczeń biurowych, jeszcze przed przystąpieniem do pracy, pracownicy 
sprawdzają stan zastosowanych zabezpieczeń sprzętu biurowego i komputerowego, a także 
składowanej w tych pomieszczeniach dokumentacji i innego wyposażenia.  
 
2. Wszystkie ciągi komunikacyjne szkoły są monitorowane.  
 
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy postępować zgodnie z procedurą 
naruszeń stanowiącą załącznik Nr 18 do niniejszej Polityki. 
 

§ 6 
1. Po zakończeniu dnia pracy, pracownicy szkoły zobowiązani są do uporządkowania swoich 
stanowisk pracy, wykonania czynności zabezpieczających adekwatnych do zastosowanych 
rozwiązań technicznych i organizacyjnych polegających głównie na: 
- zabezpieczeniu dokumentacji, 
- zabezpieczeniu komputerów, 
- wyłączeniu urządzeń energetycznych zasilanych energią elektryczną, 
- zamknięciu okien i drzwi, 
- zdaniu kluczy od pomieszczeń. 
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2. W przypadku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia kluczy użytkownik niezwłocznie 
powiadamia o tym fakcie swojego bezpośredniego przełożonego. 
 

§ 7 
1. Klucze od biurek stanowiskowych i szaf biurowych są w posiadaniu pracowników, którzy 
ponoszą pełną odpowiedzialność za ich należyte zabezpieczenie.  
2. Zabrania się pozostawiania kluczy do pomieszczeń obszaru przetwarzania danych  
w drzwiach lub w miejscach ogólnie dostępnych, pomieszczenia zamyka się na czas 
nieobecności wszystkich pracowników w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 
nieupoważnionym.  
 

§ 8 
Duplikaty kluczy, będące kluczami zapasowymi do pomieszczeń szkolnych są 
przechowywane w pomieszczeniu dyrektora szkoły w zamkniętej szafie.  
 

§ 9 
Do otwierania pomieszczeń dla potrzeb wykonania czynności związanych ze sprzątaniem 
wykorzystywane są klucze zdane przez pracowników, woźnej/ upoważnionemu 
pracownikowi. 
 

§ 10 
1. Wydawanie kluczy zapasowych pracownikom uprawnionych do ich pobierania może 
odbywać się tylko w uzasadnionych przypadkach oraz przypadkach awaryjnych, za zgodą 
bezpośredniego przełożonego. Na powyższą okoliczność sporządza się notatkę służbową.  
2. Klucze zapasowe po ich wykorzystaniu należy niezwłocznie zwrócić.  
3. Dorabianie kluczy do pomieszczeń i budynku szkoły wymaga pisemnej zgody dyrektora i 
dozwolone jest wyłącznie w celu zastąpienia kluczy utraconych, uszkodzonych lub 
zniszczonych. 

 
§ 11 

Do otwierania pomieszczeń dla potrzeb wykonywania czynności związanych ze sprzątaniem 
wykorzystywane są klucze będące w dyspozycji woźnej/ upoważnionego pracownika. 
 
 

§ 12 

Zabrania się: 
- udostępniania kluczy osobom nieupoważnionym, 
- pozostawiania otwartych pomieszczeń lub kluczy bez dozoru, 
- pozostawiania otwartych okien po zakończeniu pracy. 

 

§ 13 

Komplety kluczy wejściowych na teren strefy administracyjnej są w osobistym posiadaniu 
następujących osób: 
1/ dyrektora szkoły 
2/ dozorców 
3/ woźnej 
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Załącznik Nr 11 
do „Polityki bezpieczeństwa 

w Szkole Podstawowej nr 3 im. W. Wróblewskiego w Sokółce” 
 
 

 

Polityka „czystego biurka” 

Polega na nie pozostawianiu żadnych dokumentów z danymi osobowymi podczas 
nieobecności pracownika przy stanowisku pracy 

§ 1 

Dokumenty, akta, nośnik danych nie powinny pozostać niezabezpieczone w czasie nawet 
chwilowej nieobecności w pokoju. 

§ 2 

Po zakończeniu pracy ważne dokumenty, akta i komputerowe nośniki z danymi powinny być 
przechowywane w szafach, a pokoje powinno się zamknąć, przestrzegając Polityki kluczy  

§3 

1. Pracownicy mający dostęp do drukarek sieciowych i kserokopiarek powinni odbierać 
dokumenty natychmiast po wykonaniu przez urządzenie zleconego zadania. 
Niedopuszczalne jest pozostawienie wydruków, kopii na ogólnodostępnych drukarkach i 
kserokopiarkach.  

2. Drukowane, kopiowane dokumenty nie powinny pozostać dostępne ani dla osób obcych 
ani dla pracowników nieposiadających stosownych uprawnień. 

§4 

1. Podstawowe zasady czystego biurka: 

a/ Przed wyjściem z pracy chowamy wszystkie dokumenty z biurka, 

b/ Nie zostawiamy na swoim stanowisku pracy żadnych karteczek z hasłami, 

c/ Nie zostawiamy USB włożonych do komputera, 

d/ Nie zostawiamy na stanowiskach pracy kluczy do szafek, sejfu itp. z dokumentami. 
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Załącznik Nr 12 
do „Polityki bezpieczeństwa 

w Szkole Podstawowej nr 3 im. W. Wróblewskiego w Sokółce 
 

 

Polityka „czystego ekranu” 

Ma na celu zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem do systemu informatycznego 
i zabezpieczeniem przed ujawnieniem informacji chronionych  

§ 1 

Każdorazowe odejście od stanowiska pracy powinno zostać poprzedzone wylogowaniem się 
lub zablokowaniem dostępu tak, aby niemożliwe było uzyskanie nieautoryzowanego dostępu 
do systemu. 

§ 2 

Każdy komputer ma wprowadzony system automatycznego uruchamiania się wygaszania 
ekranu i wylogowania użytkownika. 

§ 3 

Monitory ekranów komputerów powinny być ustawione w taki sposób by uniemożliwić 
klientom (interesantom, petentom) wgląd w dane osobowe na nich wyświetlane. 

§ 4 

Po zakończeniu pracy należy zamknąć aktywne aplikacje oraz wyrejestrować się 
(wylogować) z systemu i wyłączyć komputer.  
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Załącznik nr 13 do  
Polityki Ochrony Danych Osobowych 

 
Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych 

 
Nazwa i dane kontaktowe administratora Inspektor Ochrony Danych

Nazwa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Walerego Wróblewskiego w Sokółce Dariusz Żemajduk 

Adres 16-100 Sokółka                   ul. Osiedle Zielone 2 16-100 Sokółka                     ul. Osiedle Zielone 2

E-mail Sp3sokolka@gmail.com Iodsp3sokolka@gmail.com 

Telefon 85-711-21-36  

 

 

L.p. 

Cel 

Przetwarzania 

 

Art.30 ust.1 

pkt b 

Kategorie 

Osób 

Art.30 
ust.1pkt c 

Kategorie danych 

Art.30 ust.1 

pkt c 

Planowany 

termin 

usunięcia 

kategorii 

danych 

Art.30 ust.1 

pktf 

Nazwa 

współ- 

administratora 

i dane 

kontaktowe 

Art.30 ust.1pkt 
a 

Nazwa 

podmiotu

przetwarzającego

i dane kontaktowe

Art.30 ust.1

pkt d 

1. Rekrutacja 
nauczycieli 

pracowników 
administracyjnych 
i obsługi. 

 

Kandydaci 
do pracy. 

 

Dane identyfikacyjne, 
dane adresowe, dane 
o wykształceniu, 
stażu pracy, 
uprawnieniach 
zawodowych, 
kwalifikacjach. 

 

Po zakończeniu 
procesu 
rekrutacyjnego 

 

Nie dotyczy 

 

Nie dotyczy 
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2. Prowadzenie 
ewidencji 
pracowników 
zgodnie z 
Kodeksem Pracy i 
Karta Nauczyciela 
prowadzenie akt 
osobowych. 

 

Nauczyciele, 

Pracownicy 
administracji 
i obsługi. 

 

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, 
awans zawodowy 
nauczycieli, forma i 
okres zatrudnienia  

 

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.)] 

 

MEN – dotyczy 
nauczycieli 

MEN – dotyczy 
nauczycieli 

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

 

Nauczyciele, 

Pracownicy 
administracji 
i obsługi. 

 

Dane identyfikacyjne, 
dane adresowe, dane 
o Oddziale 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 
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4. Prowadzenie 
rozliczeń z 
pracownikami, 
wypłata 
wynagrodzeń, 
naliczanie 
potrąceń, 
obliczanie składek 
ZUS. 

 

Nauczyciele, 

Pracownicy 
administracji 
i obsługi. 

 

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 

 

5. Przeprowadzenie 
rekrutacji do 
szkoły 
podstawowej. 

 

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 

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

 

Organ 
prowadzący 
(burmistrz)  

 

Nie dotyczy 
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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 

 

6. 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 

10 lat 

 

Nie dotyczy 

 

Księga papierowa. 
Firma LIBRUS 
spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością, 
ul. Korfantego 193 
40-153 Katowice
Zakres powierzenia 
obejmuje 
udostępnienie 
poprzez sieć 
Internet Systemu 
LIBRUS - moduł 
Sekretariat wraz  z 
usługą zapewnienia 
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datę ukończenia 
szkoły albo datę i 
przyczynę jej 
opuszczenia. 

 

ciągłości działania, 
konfiguracją 
zabezpieczeń oraz 
zapewnieniem 
bezpieczeństwa

 

7. Prowadzenie 
dokumentacji 
nauczania: 
rejestracja 
tematów zajęć, 
wyników 
nauczania, 
frekwencji, 
informacji o 
orzeczeniach, 
współpraca z 
rodzicami 
uczniów. 

 

Uczniowie 
szkoły, 
rodzice, 
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 

10 lat 

 

Nie dotyczy 

 

Firma LIBRUS 

spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością, 
ul. Korfantego 193 
40-153 Katowice
Zakres powierzenia 
obejmuje 
udostępnienie 
poprzez sieć 
internet Systemu 
LIBRUS - wraz  z 
usługą zapewnienia 
ciągłości działania, 
konfiguracją 
zabezpieczeń oraz 
zapewnienie kopii 
bezpieczeństwa



49 
 

nieusprawiedliwione). 
Oceny (bieżące, 
śródroczne, roczne.  
Śródroczne i roczne 
oceny zachowania, 
Świadectwa, Arkusze 
ocen, Wyniki 
egzaminów. 

 

 

8. Realizacja 
obowiązku  
ustawowego 
przekazywania 
danych o 
uczniach oraz 
danych o 
pracownikach 
pedagogicznych 
do SIO. 

 

Uczniowie 
szkoły, 
nauczyciele  

 

dane dziedzinowe 
ucznia, w 
szczególności: miejsce 
zamieszkania ucznia, 
klasa, semestr i 
oddział, do którego 
uczeń uczęszcza, 
rodzaj oddziału, 
korzystanie z 
indywidualnego 
nauczania, 
realizowanie 
indywidualnego 
programu lub toku 
nauki, informację, 
jakiego języka obcego 
uczeń się uczy, 
uczestniczenie w 
nauce języka 
mniejszości 
narodowej, etnicznej 
lub języka 
regionalnego, z 
określeniem nazwy 
tego języka, 
uzyskanie tytułu 
laureata albo finalisty 
olimpiady 
przedmiotowej oraz 
laureata konkursu lub 
zawodów na szczeblu 
co najmniej powiatu, 
uzyskanie albo 
nieuzyskanie 
promocji, korzystanie 
z przedłużonego 
okresu nauki na 
etapie edukacyjnym, 

Zasadniczo: 1) 
dane ucznia 
zgromadzone w 
zbiorze danych 
ucznia w bazie 
danych SIO 
zostają 
zanonimizowane 
po upływie 5 lat 
od dnia 
wprowadzenia 
do tego zbioru 
ostatniej 
informacji, 2) 
dane 
nauczyciela 
zgromadzone w 
zbiorze danych 
nauczyciela w 
bazie danych 
SIO zostają 
zanonimizowane 
po upływie 10 
lat od dnia 
wprowadzenia 
do tego zbioru 
ostatniej 
informacji 

 

Nie dotyczy 

 

Minister właściwy 
do spraw oświaty i 
wychowania 
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ukończenie albo 
nieukończenie szkoły, 
wypadki, którym uległ 
uczeń, będąc pod 
opieką szkoły, z 
określeniem rodzaju 
wypadku, miejsca, w 
którym zdarzył się 
wypadek, rodzaju 
zajęć, w czasie 
których wypadek miał 
miejsce, oraz 
przyczyny wypadku, 
korzystanie przez 
ucznia z pomocy 
materialnej o 
charakterze 
motywacyjnym, datę 
rozpoczęcia i datę 
zakończenia nauki w 
szkole, informacja o 
spełnianiu obowiązku 
szkolnego w szkole 
obwodowej. Dane 
dziedzinowe 
nauczycieli i innych 
pracowników 
pedagogicznych, w 
szczególności:  
wykształcenie, 
b) przygotowanie 
pedagogiczne, 
c) posiadane 
kwalifikacje do 
nauczania, 
d) staż pracy, w tym 
staż pracy 
pedagogicznej, 
e) formę i wymiar 
zatrudnienia, 
f) zajmowane 
stanowiska i 
sprawowane funkcje, 
g) rodzaje i wymiar 
prowadzonych zajęć 
lub innych 
wykonywanych 
obowiązków, 
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h) przyczyny 
nieprowadzenia 
zajęć, 
i) stopień awansu 
zawodowego oraz 
dane dotyczące 
uzyskania kolejnego 
stopnia awansu 
zawodowego, 
j) dane o wysokości 
wynagrodzenia, z 
wyszczególnieniem 
jego składników i ich 
wysokości, k) datę 
nawiązania stosunku 
pracy oraz datę 
rozwiązania albo 
wygaśnięcia stosunku 
pracy, 
l) informację o 
otrzymanej ocenie 
pracy 

 

9. Wstępne  i 
okresowe 
szkolenie BHP 
pracowników 
szkoły. 

 

Nauczyciele 
pracownicy 
administracji  
obsługi 

 

Imię i nazwisko, data 
urodzenia, miejsce 
urodzenia, PESEL 

 

Zgodnie z 
obowiązującymi 
przepisami 
prawa 

 

nie dotyczy 

 

nie dotyczy 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


