
Data aktualizacji: 15-02-2016

Nazwa zbioru 
danych

Administrator 
danych

Podmioty, którym 
powierzono 

przetwarzanie 
danych (nazwa i 

adres)

Podstawa prawna 
upoważniająca do 

prowadzenia zbioru danych

Cel 
przetwarzania 

danych w zbiorze

Opis kategorii 
osób, których 

dane są 
przetwarzane 

w zbiorze

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze Sposób zbierania 
danych do zbioru

Sposób 
udostępniania 

danych ze zbioru

Odbiorcy lub 
kategorie 

odbiorców, 
którym dane 

mogą być 
przekazywane

Informacja o 
przekazywaniu 

danych do 
państw trzecich

Data wpisu 
zbioru do 

rejestru/ Data 
i zakres 

aktualizacji

Akta osobowe Dyrektor ZSP 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu - 
Ryszard Janas

Zespół Szkół 
Politechnicznych 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu 
Al.Wyzwolenia 5                      
58-300 Wałbrzych

Ustawa z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Karta nauczyciela 
ze zm., ustawa z dnia 26 
czerwca 1974 r. Kodeks 
Pracy ze zm. oraz 
rozporządzenie MPiPS z dnia 
28 maja 1996 r. w sprawie 
zakresu prowadzenia przez 
pracodawców dokumentacji 
w sprawach związanych ze 
stosunkiem pracy oraz 
sposobu prowadzenia akt 
osobowych pracownika ze 
zm.

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa

Dane 
pracowników

Imię i nazwisko, PESEL, NIP, nazwisko rodowe, data i 
miejsce urodzenia, adres zameldowania, zamieszkania i 
korespondencyjny, dowód osobisty (seria i numer, przez 
kogo wydany), imię i nazwisko ojca i matki, nazwisko 
rodowe matki, stan cywilny i rodzinny, wykształcenie, 
nazwa szkoły i rok ukończenia, nr rachunku bankowego, 
warunki pracy, staż pracy, historia pracy, nagrody, kary, 
zawód wyuczony i wykonywany, kwalifikacje, 
uprawnienia, data, numer i organ przyznający świadczenia 
emerytalno-rentowe, data przyznania i stopień 
niepełnosprawności, informacje z Krajowego Rejestru 
Karnego, nieobecności w pracy

Bezpośrednio od 
osób, których 
dotyczą. Z innych 
źródeł niż osoba, 
której dane 
dotyczą

W postaci 
papierowej, 
przesyłane pocztą 
tradycyjną, za 
pośrednictwem 
programów Płatnik, 
SIO, przez internet. 
Podmiotom 
upoważnionym na 
podstawie 
przepisów prawa

Brak danych 
odbiorców

Dane nie sa 
przekazywane 
do państw 
trzecich

Data wpisu: 
15.02.2016         
Aktualizacja: --

Arkusz 
organizacyjny

Dyrektor ZSP 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu - 
Ryszard Janas

Zespół Szkół 
Politechnicznych 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu 
Al.Wyzwolenia 5                      
58-300 Wałbrzych

Rozporządzenie MEN z dnia 
21 maja 2001 r. w sprawie 
ramowych statutów 
publicznego
przedszkola oraz publicznych 
szkół za zm.

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa

Dane 
pracowników

Imię i nazwisko, wykształcenie, tytuł zawodowy, staż 
pracy

Bezpośrednio od 
osób, których 
dotyczą. Z innych 
źródeł niż osoba, 
której dane 
dotyczą

W postaci 
papierowej, 
przesyłane pocztą 
tradycyjną, przez 
internet. Podmiotom 
upoważnionym na 
podstawie 
przepisów prawa

Brak danych 
odbiorców

Dane nie sa 
przekazywane 
do państw 
trzecich

Data wpisu: 
15.02.2016         
Aktualizacja: --

Dokumentacja 
dotycząca ZFŚS

Dyrektor ZSP 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu - 
Ryszard Janas

Zespół Szkół 
Politechnicznych 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu 
Al.Wyzwolenia 5                      
58-300 Wałbrzych

Ustawa z dnia 4 marca 1994 
r. o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych  ze zm.

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa

Dane 
pracowników i 
emerytów

Imię i nazwisko, PESEL, miejsce pracy, adres, telefon, 
dane członków rodziny, dane o stanie zdrowia, informacje 
o dochodach

Bezpośrednio od 
osób, których 
dotyczą. Z innych 
źródeł niż osoba, 
której dane 
dotyczą

W postaci 
papierowej, 
przesyłane pocztą 
tradycyjną, przez 
internet. Podmiotom 
upoważnionym na 
podstawie 
przepisów prawa

Brak danych 
odbiorców

Dane nie sa 
przekazywane 
do państw 
trzecich

Data wpisu: 
15.02.2016         
Aktualizacja: --

Dokumentacja 
ubezpieczeniowa

Dyrektor ZSP 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu - 
Ryszard Janas

Zespół Szkół 
Politechnicznych 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu 
Al.Wyzwolenia 5                      
58-300 Wałbrzych

Zgoda osób, których dane 
dotyczą

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa

Dane 
pracowników i 
uczniów

Imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, telefon Bezpośrednio od 
osób, których 
dotyczą. Z innych 
źródeł niż osoba, 
której dane 
dotyczą

W postaci 
papierowej, 
przesyłane pocztą 
tradycyjną, przez 
internet. Podmiotom 
upoważnionym na 
podstawie 
przepisów prawa

Brak danych 
odbiorców

Dane nie sa 
przekazywane 
do państw 
trzecich

Data wpisu: 
15.02.2016         
Aktualizacja: --

JAWNY REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Zespołu Szkół Politechnicznych "Energetyk" w Wałbrzychu

Adres: Al. Wyzwolenia 5, 58-300 Wałbrzych
REGON 890050342

Administrator danych: Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" w Wałbrzychu



Dokumentacja 
awansów 
zawodowych 
nauczycieli

Dyrektor ZSP 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu - 
Ryszard Janas

Zespół Szkół 
Politechnicznych 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu 
Al.Wyzwolenia 5                      
58-300 Wałbrzych

Ustawa z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela 
ze zm.

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa

Dane 
pracowników

Imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, wykształcenie, 
tytuł zawodowy, staż pracy

Bezpośrednio od 
osób, których 
dotyczą. Z innych 
źródeł niż osoba, 
której dane 
dotyczą

W postaci 
papierowej, 
przesyłane pocztą 
tradycyjną. 
Podmiotom 
upoważnionym na 
podstawie 
przepisów prawa

Brak danych 
odbiorców

Dane nie sa 
przekazywane 
do państw 
trzecich

Data wpisu: 
15.02.2016         
Aktualizacja: --

Dokumentacja 
dotycząca kontroli

Dyrektor ZSP 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu - 
Ryszard Janas

Zespół Szkół 
Politechnicznych 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu 
Al.Wyzwolenia 5                      
58-300 Wałbrzych

Akt prawny regulujący proces 
kontrolny instytucji/organu 
przeprowadzającego kontrole

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa

Dane 
kontrolowanych 
i kontrolujących

Imię i nazwisko, zakres kontroli Bezpośrednio od 
osób, których 
dotyczą. Z innych 
źródeł niż osoba, 
której dane 
dotyczą

W postaci 
papierowej, 
przesyłane pocztą 
tradycyjną. 
Podmiotom 
upoważnionym na 
podstawie 
przepisów prawa

Brak danych 
odbiorców

Dane nie sa 
przekazywane 
do państw 
trzecich

Data wpisu: 
15.02.2016         
Aktualizacja: --

Ewidencja czasu 
pracy pracowników 
niepedagogicznych

Dyrektor ZSP 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu - 
Ryszard Janas

Zespół Szkół 
Politechnicznych 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu 
Al.Wyzwolenia 5                      
58-300 Wałbrzych

Ustawa z dnia 26 czerwca 
1974 r. Kodeks Pracy ze zm. 
oraz rozporządzenie MPiPS z 
dnia 28 maja 1996 r. w 
sprawie zakresu prowadzenia 
przez pracodawców 
dokumentacji w sprawach 
związanych ze stosunkiem 
pracy oraz sposobu 
prowadzenia akt osobowych 
pracownika

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa

Dane 
pracowników

Imię i nazwisko, PESEL, zajmowane stanowisko, miejsce 
pracy, listy obecności

Bezpośrednio od 
osób, których 
dotyczą. Z innych 
źródeł niż osoba, 
której dane 
dotyczą

W postaci 
papierowej, 
przesyłane pocztą 
tradycyjną. 
Podmiotom 
upoważnionym na 
podstawie 
przepisów prawa

Brak danych 
odbiorców

Dane nie sa 
przekazywane 
do państw 
trzecich

Data wpisu: 
15.02.2016         
Aktualizacja: --

Ewidencja 
pracowników 
mających 
ukończone 
szkolenie z zakresu 
ochrony danych 
osobowych

Dyrektor ZSP 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu - 
Ryszard Janas

Zespół Szkół 
Politechnicznych 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu 
Al.Wyzwolenia 5                      
58-300 Wałbrzych

Zgoda osób, których dane 
dotyczą

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa

Dane 
pracowników

Imię i nazwisko Bezpośrednio od 
osób, których 
dotyczą. Z innych 
źródeł niż osoba, 
której dane 
dotyczą

W postaci 
papierowej, 
przesyłane pocztą 
tradycyjną. 
Podmiotom 
upoważnionym na 
podstawie 
przepisów prawa

Brak danych 
odbiorców

Dane nie sa 
przekazywane 
do państw 
trzecich

Data wpisu: 
15.02.2016         
Aktualizacja: --

Ewidencja 
pracowników 
upoważnionych do 
przetwarzania 
danych osobowych

Dyrektor ZSP 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu - 
Ryszard Janas

Zespół Szkół 
Politechnicznych 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu 
Al.Wyzwolenia 5                      
58-300 Wałbrzych

Zgoda osób, których dane 
dotyczą

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa

Dane 
pracowników

Imię i nazwisko Bezpośrednio od 
osób, których 
dotyczą. Z innych 
źródeł niż osoba, 
której dane 
dotyczą

W postaci 
papierowej, 
przesyłane pocztą 
tradycyjną. 
Podmiotom 
upoważnionym na 
podstawie 
przepisów prawa

Brak danych 
odbiorców

Dane nie sa 
przekazywane 
do państw 
trzecich

Data wpisu: 
15.02.2016         
Aktualizacja: --

Ewidencja 
pracowników 
zapoznanych z 
dokumentacją 
polityki 
bezpieczeństwa i 
ochrony danych 
osobowych

Dyrektor ZSP 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu - 
Ryszard Janas

Zespół Szkół 
Politechnicznych 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu 
Al.Wyzwolenia 5                      
58-300 Wałbrzych

Zgoda osób, których dane 
dotyczą

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa

Dane 
pracowników

Imię i nazwisko Bezpośrednio od 
osób, których 
dotyczą. Z innych 
źródeł niż osoba, 
której dane 
dotyczą

W postaci 
papierowej, 
przesyłane pocztą 
tradycyjną. 
Podmiotom 
upoważnionym na 
podstawie 
przepisów prawa

Brak danych 
odbiorców

Dane nie sa 
przekazywane 
do państw 
trzecich

Data wpisu: 
15.02.2016         
Aktualizacja: --



Rejestr zastępstw Dyrektor ZSP 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu - 
Ryszard Janas

Zespół Szkół 
Politechnicznych 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu 
Al.Wyzwolenia 5                      
58-300 Wałbrzych

Ustawa z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Karta nauczyciela 
ze zm.

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa

Dane 
pracowników

Imię i nazwisko, data i godz, zastępstwa, klasa Bezpośrednio od 
osób, których 
dotyczą. Z innych 
źródeł niż osoba, 
której dane 
dotyczą

W postaci 
papierowej, 
przesyłane pocztą 
tradycyjną. 
Podmiotom 
upoważnionym na 
podstawie 
przepisów prawa

Brak danych 
odbiorców

Dane nie sa 
przekazywane 
do państw 
trzecich

Data wpisu: 
15.02.2016         
Aktualizacja: --

Rejestr 
korespondencji

Dyrektor ZSP 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu - 
Ryszard Janas

Zespół Szkół 
Politechnicznych 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu 
Al.Wyzwolenia 5                      
58-300 Wałbrzych

Rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 22 
grudnia 1999 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej dla 
organów gmin i związków 
międzygminnych (Dz. U. Nr 
112, poz. 1319 z późn. zm.)

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa

Dane nadawców 
i adresatów 
korespondencji

Imię i nazwisko, nazwa, adres, nr telefonu, e-mail, 
przedmiot sprawy, nr pisma

Bezpośrednio od 
osób, których 
dotyczą. Z innych 
źródeł niż osoba, 
której dane 
dotyczą

W postaci 
papierowej, 
przesyłane pocztą 
tradycyjną, faxem, 
internetem. 
Podmiotom 
upoważnionym na 
podstawie 
przepisów prawa

Brak danych 
odbiorców

Dane nie sa 
przekazywane 
do państw 
trzecich

Data wpisu: 
15.02.2016         
Aktualizacja: --

Zwolnienia 
lekarskie

Dyrektor ZSP 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu - 
Ryszard Janas

Zespół Szkół 
Politechnicznych 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu 
Al.Wyzwolenia 5                      
58-300 Wałbrzych

Ustawa z dnia 26 czerwca 
1974 r. Kodeks Pracy ze zm.

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa

Dane 
pracowników

Imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, miejsce 
pracy, czas nieobecności, stan zdrowia

Bezpośrednio od 
osób, których 
dotyczą. Z innych 
źródeł niż osoba, 
której dane 
dotyczą

W postaci 
papierowej, 
przesyłane pocztą 
tradycyjną, przez 
system pue. 
Podmiotom 
upoważnionym na 
podstawie 
przepisów prawa

Brak danych 
odbiorców

Dane nie sa 
przekazywane 
do państw 
trzecich

Data wpisu: 
15.02.2016         
Aktualizacja: --

Rejestr wypadków 
pracowników

Dyrektor ZSP 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu - 
Ryszard Janas

Zespół Szkół 
Politechnicznych 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu 
Al.Wyzwolenia 5                      
58-300 Wałbrzych

Rozporządzenie Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 19 grudnia 2002 r. w 
sprawie trybu uznawania 
zdarzenia powstałego w 
okresie ubezpieczenia 
wypadkowego za wypadek 
przy pracy, kwalifikacji 
prawnej zdarzenia, wzoru 
karty wypadku i terminu jej 
sporządzenia ze zm.

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa

Dane 
pracowników

Imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, 
okoliczności i skutki wypadków

Bezpośrednio od 
osób, których 
dotyczą. Z innych 
źródeł niż osoba, 
której dane 
dotyczą

W postaci 
papierowej, 
przesyłane pocztą 
tradycyjną. 
Podmiotom 
upoważnionym na 
podstawie 
przepisów prawa

Brak danych 
odbiorców

Dane nie sa 
przekazywane 
do państw 
trzecich

Data wpisu: 
15.02.2016         
Aktualizacja: --

Rekrutacja 
pracowników

Dyrektor ZSP 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu - 
Ryszard Janas

Zespół Szkół 
Politechnicznych 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu 
Al.Wyzwolenia 5                      
58-300 Wałbrzych

Ustawa z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Karta nauczyciela 
ze zm. oraz Ustawa z dnia 26 
czerwca 1974 r. Kodeks 
pracy ze zm.

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa

Dane 
kandydatów

Imię i nazwisko, PESEL, data i miejsce urodzenia, adres 
zameldowania, zamieszkania, korespondencyjny, nr 
telefonu, e-mail, doświadczenie zawodowe, przebieg 
zatrudnienia, umiejętności i kwalifikacje, uprawnienia, 
wykształcenie, nazwa szkoły i rok ukończenia, stopień i 
tytuł zawodowy, naukowy, specjalizacja, zainteresowania, 
zdjęcie

Bezpośrednio od 
osób, których 
dotyczą. Z innych 
źródeł niż osoba, 
której dane 
dotyczą

W postaci 
papierowej, 
przesyłane pocztą 
tradycyjną, internet. 
Podmiotom 
upoważnionym na 
podstawie 
przepisów prawa

Brak danych 
odbiorców

Dane nie sa 
przekazywane 
do państw 
trzecich

Data wpisu: 
15.02.2016         
Aktualizacja: --

Umowy 
cywilnoprawne

Dyrektor ZSP 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu - 
Ryszard Janas

Zespół Szkół 
Politechnicznych 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu 
Al.Wyzwolenia 5                      
58-300 Wałbrzych

Ustawa z dnia 23 kwietnia 
1964 r. – Kodeks cywilny ze 
zm.

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa

Dane 
pracowników, 
kontrahentów

Imię i nazwisko, nazwa, PESEL, NIP, REGON, adres, 
imiona rodziców, data i miejsce urodzenia

Bezpośrednio od 
osób, których 
dotyczą. Z innych 
źródeł niż osoba, 
której dane 
dotyczą

W postaci 
papierowej, 
przesyłane pocztą 
tradycyjną. 
Podmiotom 
upoważnionym na 
podstawie 
przepisów prawa

Brak danych 
odbiorców

Dane nie sa 
przekazywane 
do państw 
trzecich

Data wpisu: 
15.02.2016         
Aktualizacja: --



Umowy z 
kontrahentami

Dyrektor ZSP 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu - 
Ryszard Janas

Zespół Szkół 
Politechnicznych 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu 
Al.Wyzwolenia 5                      
58-300 Wałbrzych

Ustawa z dnia 23 kwietnia 
1964 r. – Kodeks cywilny ze 
zm.

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa

Dane 
kontrahentów

Imię i nazwisko, nazwa kontrahenta (osoba fizyczna), 
dane rejstracyjne, NIP, adres

Bezpośrednio od 
osób, których 
dotyczą. Z innych 
źródeł niż osoba, 
której dane 
dotyczą

W postaci 
papierowej, 
przesyłane pocztą 
tradycyjną. 
Podmiotom 
upoważnionym na 
podstawie 
przepisów prawa

Brak danych 
odbiorców

Dane nie sa 
przekazywane 
do państw 
trzecich

Data wpisu: 
15.02.2016         
Aktualizacja: --

Rejestr delegacji 
służbowych

Dyrektor ZSP 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu - 
Ryszard Janas

Zespół Szkół 
Politechnicznych 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu 
Al.Wyzwolenia 5                      
58-300 Wałbrzych

Rozporządzenie MPiPS z 29 
stycznia 2013 roku w sprawie 
należności przysługujących 
pracownikowi zatrudnionemu 
w państwowej lub 
samorządowej sfery 
budżetowej z tyt. podróży 
służbowej

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa

Dane 
pracowników

Imię i nazwisko, stanowisko służbowe, cel wyjazdu, data 
wyjazdu, środek lokomocji

Bezpośrednio od 
osób, których 
dotyczą. Z innych 
źródeł niż osoba, 
której dane 
dotyczą

W postaci 
papierowej, 
przesyłane pocztą 
tradycyjną. 
Podmiotom 
upoważnionym na 
podstawie 
przepisów prawa

Brak danych 
odbiorców

Dane nie sa 
przekazywane 
do państw 
trzecich

Data wpisu: 
15.02.2016         
Aktualizacja: --

Ewidencja 
legitymacji 
nauczycielskich

Dyrektor ZSP 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu - 
Ryszard Janas

Zespół Szkół 
Politechnicznych 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu 
Al.Wyzwolenia 5                      
58-300 Wałbrzych

Rozporządzenie MEN z dnia 
29 września 2006 roku w 
sprawie wzoru oraz trybu 
wystawiania legitymacji 
służbowej nauczyciela ze zm.

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa

Dane 
pracowników

Imię i nazwisko, PESEL, nr legitymacji, miejsce 
zamieszkania

Bezpośrednio od 
osób, których 
dotyczą. Z innych 
źródeł niż osoba, 
której dane 
dotyczą

W postaci 
papierowej, 
przesyłane pocztą 
tradycyjną. 
Podmiotom 
upoważnionym na 
podstawie 
przepisów prawa

Brak danych 
odbiorców

Dane nie sa 
przekazywane 
do państw 
trzecich

Data wpisu: 
15.02.2016         
Aktualizacja: --

Zaświadczenia 
pracownicze

Dyrektor ZSP 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu - 
Ryszard Janas

Zespół Szkół 
Politechnicznych 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu 
Al.Wyzwolenia 5                      
58-300 Wałbrzych

Rozporządzenie Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 18 
stycznia 2011 roku w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i 
zakresu działania archiwów 
zakładowych ze zm.

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa

Dane 
pracowników

Imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, dane o 
zatrudnieniu, dane o zarobkach

Bezpośrednio od 
osób, których 
dotyczą. Z innych 
źródeł niż osoba, 
której dane 
dotyczą

W postaci 
papierowej, 
przesyłane pocztą 
tradycyjną. 
Podmiotom 
upoważnionym na 
podstawie 
przepisów prawa

Brak danych 
odbiorców

Dane nie sa 
przekazywane 
do państw 
trzecich

Data wpisu: 
15.02.2016         
Aktualizacja: --

Rozliczenie godzin 
ponadwymiarowych 
i doraźnych

Dyrektor ZSP 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu - 
Ryszard Janas

Zespół Szkół 
Politechnicznych 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu 
Al.Wyzwolenia 5                      
58-300 Wałbrzych

Ustawa z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Karta nauczyciela 
ze zm.

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa

Dane 
pracowników

Imię i nazwisko, data, liczba godzin, klasa, kwota Bezpośrednio od 
osób, których 
dotyczą. Z innych 
źródeł niż osoba, 
której dane 
dotyczą

W postaci 
papierowej, 
przesyłane pocztą 
tradycyjną. 
Podmiotom 
upoważnionym na 
podstawie 
przepisów prawa

Brak danych 
odbiorców

Dane nie sa 
przekazywane 
do państw 
trzecich

Data wpisu: 
15.02.2016         
Aktualizacja: --

Świadectwa i 
duplikaty

Dyrektor ZSP 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu - 
Ryszard Janas

Zespół Szkół 
Politechnicznych 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu 
Al.Wyzwolenia 5                      
58-300 Wałbrzych

Ustawa z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Karta nauczyciela 
ze zm., ustawa z dnia 26 
czerwca 1974 r. Kodeks 
Pracy ze zm. oraz 
rozporządzenie MPiPS z dnia 
15 maja 1996 r. w sprawie 
szczegółowej treści 
świadectwa pracy oraz 
sposobu i trybu jego 
wydawania i prostowania ze 
zm.

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa

Dane 
pracowników

Imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, miejsce 
zamieszkania, imiona rodziców

Bezpośrednio od 
osób, których 
dotyczą. Z innych 
źródeł niż osoba, 
której dane 
dotyczą

W postaci 
papierowej, 
przesyłane pocztą 
tradycyjną. 
Podmiotom 
upoważnionym na 
podstawie 
przepisów prawa

Brak danych 
odbiorców

Dane nie sa 
przekazywane 
do państw 
trzecich

Data wpisu: 
15.02.2016         
Aktualizacja: --



Ewidencja zasobów 
szkoły na potrzeby 
SIO

Dyrektor ZSP 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu - 
Ryszard Janas

Zespół Szkół 
Politechnicznych 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu 
Al.Wyzwolenia 5                      
58-300 Wałbrzych

Ustawa z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o systemie informacji 
oświatowej oraz
Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 9 
sierpnia 2012r. w sprawie  
zczegółowego zakresu 
danych gromadzonych w 
bazach danych oświatowych, 
zakresu danych 
identyfikujących podmioty  
prowadzące bazy danych 
oświatowych, terminów 
przekazywania danych 
między bazami danych 
oświatowych oraz wzorów 
wydruków zestawień 
zbiorczych

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa

Dane cyfrowe o 
pracownikach i 
uczniach

Imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, płeć, 
wykształcenie, adres zamieszkania, staż pracy, 
wynagrodzenie, stopień awansu zawodowego

Bezpośrednio od 
osób, których 
dotyczą. Z innych 
źródeł niż osoba, 
której dane 
dotyczą

W postaci 
papierowej, 
przesyłane pocztą 
tradycyjną, za 
pośrednictwem 
programu SIO, 
przez internet. 
Podmiotom 
upoważnionym na 
podstawie 
przepisów prawa

Brak danych 
odbiorców

Dane nie sa 
przekazywane 
do państw 
trzecich

Data wpisu: 
15.02.2016         
Aktualizacja: --

Archiwum Zespołu 
Szkół 
Politechnicznych 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu

Dyrektor ZSP 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu - 
Ryszard Janas

Zespół Szkół 
Politechnicznych 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu 
Al.Wyzwolenia 5                      
58-300 Wałbrzych

Rozporządzenie MENiS z 
dnia 19 lutego 2002r. w 
sprawie sposobu prowadzenia 
przez publiczne przedszkola, 
szkoły i placówki 
dokumentacji przebiegu 
nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej 
oraz rodzajów tej 
dokumentacji oraz 
Rozporządzenie Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 18 
stycznia 2011 roku w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i 
zakresu działania archiwów 
zakładowych

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa

Dane byłych 
pracowników, 
absolwentów, 
uczniów

Imię i nazwisko, PESEL, NIP, nazwisko rodowe, data i 
miejsce urodzenia, adres zameldowania, zamieszkania i 
korespondencyjny, dowód osobisty, imię i nazwisko ojca i 
matki, nazwisko rodowe matki, stan cywilny i rodzinny, 
wykształcenie, nazwa szkoły i rok ukończenia, nr 
rachunku bankowego, warunki pracy, staż pracy, historia 
pracy, nagrody, kary, zawód wyuczony i wykonywany, 
kwalifikacje, uprawnienia, data, numer i organ 
przyznający świadczenia emerytalno-rentowe, data 
przyznania i stopień niepełnosprawności, informacje z 
Krajowego Rejestru Karnego, arkusze ocen, świadectwa

Bezpośrednio od 
osób, których 
dotyczą. Z innych 
źródeł niż osoba, 
której dane 
dotyczą

W postaci 
papierowej, 
przesyłane pocztą 
tradycyjną. 
Podmiotom 
upoważnionym na 
podstawie 
przepisów prawa

Brak danych 
odbiorców

Dane nie sa 
przekazywane 
do państw 
trzecich

Data wpisu: 
15.02.2016         
Aktualizacja: --

Dokumentacja 
Pedagoga

Dyrektor ZSP 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu - 
Ryszard Janas

Zespół Szkół 
Politechnicznych 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu 
Al.Wyzwolenia 5                      
58-300 Wałbrzych

Ustawa z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty ze 
zm. oraz rozporządzenie 
MEN z dnia 29 sierpnia 2014 
r. w sprawie sposobu 
prowadzenia przez publiczne 
przedszkola, szkoły i 
placówki dokumentacji 
przebiegu nauczania, 
działalności wychowawczej i 
opiekuńczej oraz rodzajów tej 
dokumentacji ze zm.

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa

Dane uczniów, 
rodziców/opiek
unów, instytucji 
współpracującyc
h

Imię i nazwisko ucznia, adres zamieszkania, data 
urodzenia, imiona i nazwiska rodziców/opiekunów wraz z 
adresem zamieszkania, dochody, wynagrodzenia

Bezpośrednio od 
osób, których 
dotyczą. Z innych 
źródeł niż osoba, 
której dane 
dotyczą

W postaci 
papierowej, 
przesyłane pocztą 
tradycyjną. 
Podmiotom 
upoważnionym na 
podstawie 
przepisów prawa

Brak danych 
odbiorców

Dane nie sa 
przekazywane 
do państw 
trzecich

Data wpisu: 
15.02.2016         
Aktualizacja: --



Biblioteka Dyrektor ZSP 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu - 
Ryszard Janas

Zespół Szkół 
Politechnicznych 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu 
Al.Wyzwolenia 5                      
58-300 Wałbrzych

Ustawa z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty ze 
zm.

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa

Dane 
pracowników i 
uczniów

Imię i nazwisko, adres, klasa, lista wypożyczonych 
pozycji bibliotecznych

Bezpośrednio od 
osób, których 
dotyczą. Z innych 
źródeł niż osoba, 
której dane 
dotyczą

W postaci 
papierowej, 
przesyłane pocztą 
tradycyjną. 
Podmiotom 
upoważnionym na 
podstawie 
przepisów prawa

Brak danych 
odbiorców

Dane nie sa 
przekazywane 
do państw 
trzecich

Data wpisu: 
15.02.2016         
Aktualizacja: --

Protokoły Rady 
Pedagogicznej

Dyrektor ZSP 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu - 
Ryszard Janas

Zespół Szkół 
Politechnicznych 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu 
Al.Wyzwolenia 5                      
58-300 Wałbrzych

Rozporządzenie MEN z dnia 
29 sierpnia 2014 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia przez 
publiczne przedszkola, szkoły 
i placówki dokumentacji 
przebiegu nauczania, 
działalności wychowawczej i 
opiekuńczej oraz rodzajów tej 
dokumentacji ze zm.

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa

Dane uczniów, 
rodziców/opiek
unów, 
pracowników

Imię i nazwisko Bezpośrednio od 
osób, których 
dotyczą. Z innych 
źródeł niż osoba, 
której dane 
dotyczą

W postaci 
papierowej, 
przesyłane pocztą 
tradycyjną. 
Podmiotom 
upoważnionym na 
podstawie 
przepisów prawa

Brak danych 
odbiorców

Dane nie sa 
przekazywane 
do państw 
trzecich

Data wpisu: 
15.02.2016         
Aktualizacja: --

Kwestionariusz 
kandydatów do 
szkoły

Dyrektor ZSP 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu - 
Ryszard Janas

Zespół Szkół 
Politechnicznych 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu 
Al.Wyzwolenia 5                      
58-300 Wałbrzych

Ustawa z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty ze 
zm. oraz rozporządzenie 
MEN z dnia 29 sierpnia 2014 
r. w sprawie sposobu 
prowadzenia przez publiczne 
przedszkola, szkoły i 
placówki dokumentacji 
przebiegu nauczania, 
działalności wychowawczej i 
opiekuńczej oraz rodzajów tej 
dokumentacji ze zm.

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa

Dane 
kandydatów

Imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, 
miejsce zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców wraz z 
adresem zamieszkania, telefon kontaktowy

Bezpośrednio od 
osób, których 
dotyczą. Z innych 
źródeł niż osoba, 
której dane 
dotyczą

W postaci 
papierowej, 
przesyłane pocztą 
tradycyjną. 
Podmiotom 
upoważnionym na 
podstawie 
przepisów prawa

Brak danych 
odbiorców

Dane nie sa 
przekazywane 
do państw 
trzecich

Data wpisu: 
15.02.2016         
Aktualizacja: --

Arkusze ocen Dyrektor ZSP 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu - 
Ryszard Janas

Zespół Szkół 
Politechnicznych 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu 
Al.Wyzwolenia 5                      
58-300 Wałbrzych

Ustawa z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty ze 
zm. oraz rozporządzenie 
MEN z dnia 29 sierpnia 2014 
r. w sprawie sposobu 
prowadzenia przez publiczne 
przedszkola, szkoły i 
placówki dokumentacji 
przebiegu nauczania, 
działalności wychowawczej i 
opiekuńczej oraz rodzajów tej 
dokumentacji ze zm.

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa

Dane uczniów Imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, adres 
zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców wraz z 
adresem zamieszkania, nr księgi ucznia, klasa, zawód, 
wyniki klasyfikacji rocznej, data ukończenia

Bezpośrednio od 
osób, których 
dotyczą. Z innych 
źródeł niż osoba, 
której dane 
dotyczą

W postaci 
papierowej, 
przesyłane pocztą 
tradycyjną. 
Podmiotom 
upoważnionym na 
podstawie 
przepisów prawa

Brak danych 
odbiorców

Dane nie sa 
przekazywane 
do państw 
trzecich

Data wpisu: 
15.02.2016         
Aktualizacja: --



Dzienniki lekcyjne Dyrektor ZSP 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu - 
Ryszard Janas

Zespół Szkół 
Politechnicznych 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu 
Al.Wyzwolenia 5                      
58-300 Wałbrzych

Ustawa z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty ze 
zm. oraz rozporządzenie 
MEN z dnia 29 sierpnia 2014 
r. w sprawie sposobu 
prowadzenia przez publiczne 
przedszkola, szkoły i 
placówki dokumentacji 
przebiegu nauczania, 
działalności wychowawczej i 
opiekuńczej oraz rodzajów tej 
dokumentacji ze zm.

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa

Dane uczniów, 
rodziców i 
pracowników

Imię i nazwisko ucznia, data i miejsce urodzenia, PESEL, 
miejsce zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców wraz z 
adresem zamieszkania, kontaktowy nr elefonu/e-mail, 
wyniki nauczania, imiona i nazwiska wychowawcy i 
pedagogów

Bezpośrednio od 
osób, których 
dotyczą. Z innych 
źródeł niż osoba, 
której dane 
dotyczą

W postaci 
papierowej, 
przesyłane pocztą 
tradycyjną. 
Podmiotom 
upoważnionym na 
podstawie 
przepisów prawa

Brak danych 
odbiorców

Dane nie sa 
przekazywane 
do państw 
trzecich

Data wpisu: 
15.02.2016         
Aktualizacja: --

Oświadczenia 
rodziców dot. nauki 
religii/etyki

Dyrektor ZSP 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu - 
Ryszard Janas

Zespół Szkół 
Politechnicznych 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu 
Al.Wyzwolenia 5                      
58-300 Wałbrzych

Rozporządzenie MEN z dnia 
14 kwietnia 1992 r. w 
sprawie warunków o sposobu 
organizowania nauki religii w 
publicznych przedszkolach i 
szkołach ze zm.

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa

Dane uczniów, 
rodziców

Imię i nazwisko ucznia, klasa, typ szkoły, imiona i 
nazwiska rodziców 

Bezpośrednio od 
osób, których 
dotyczą. Z innych 
źródeł niż osoba, 
której dane 
dotyczą

W postaci 
papierowej, 
przesyłane pocztą 
tradycyjną. 
Podmiotom 
upoważnionym na 
podstawie 
przepisów prawa

Brak danych 
odbiorców

Dane nie sa 
przekazywane 
do państw 
trzecich

Data wpisu: 
15.02.2016         
Aktualizacja: --

Dokumentacja dot. 
absolwentów

Dyrektor ZSP 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu - 
Ryszard Janas

Zespół Szkół 
Politechnicznych 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu 
Al.Wyzwolenia 5                      
58-300 Wałbrzych

Ustawa z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty ze 
zm. oraz rozporządzenie 
MEN z dnia 29 sierpnia 2014 
r. w sprawie sposobu 
prowadzenia przez publiczne 
przedszkola, szkoły i 
placówki dokumentacji 
przebiegu nauczania, 
działalności wychowawczej i 
opiekuńczej oraz rodzajów tej 
dokumentacji ze zm.

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa

Dane uczniów, 
uczelni

Imię i nazwisko, PESEL, data ukończenia szkoły, nr 
księgi ucznia, nr świadectwa

Bezpośrednio od 
osób, których 
dotyczą. Z innych 
źródeł niż osoba, 
której dane 
dotyczą

W postaci 
papierowej, 
przesyłane pocztą 
tradycyjną. 
Podmiotom 
upoważnionym na 
podstawie 
przepisów prawa

Brak danych 
odbiorców

Dane nie sa 
przekazywane 
do państw 
trzecich

Data wpisu: 
15.02.2016         
Aktualizacja: --

Księga uczniów Dyrektor ZSP 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu - 
Ryszard Janas

Zespół Szkół 
Politechnicznych 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu 
Al.Wyzwolenia 5                      
58-300 Wałbrzych

Ustawa z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty ze 
zm. oraz rozporządzenie 
MEN z dnia 29 sierpnia 2014 
r. w sprawie sposobu 
prowadzenia przez publiczne 
przedszkola, szkoły i 
placówki dokumentacji 
przebiegu nauczania, 
działalności wychowawczej i 
opiekuńczej oraz rodzajów tej 
dokumentacji ze zm.

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa

Dane uczniów i 
rodziców

Imię i nazwisko ucznia, adres zamieszkania, PESEL, 
imiona i nazwiska rodziców wraz z adresem 
zamieszkania, numer arkusza ocen, data ukończenia 
szkoły

Bezpośrednio od 
osób, których 
dotyczą. Z innych 
źródeł niż osoba, 
której dane 
dotyczą

W postaci 
papierowej, 
przesyłane pocztą 
tradycyjną. 
Podmiotom 
upoważnionym na 
podstawie 
przepisów prawa

Brak danych 
odbiorców

Dane nie sa 
przekazywane 
do państw 
trzecich

Data wpisu: 
15.02.2016         
Aktualizacja: --

Rejestr wydanych 
legitymacji

Dyrektor ZSP 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu - 
Ryszard Janas

Zespół Szkół 
Politechnicznych 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu 
Al.Wyzwolenia 5                      
58-300 Wałbrzych

Rozporządzenie MEN z dnia 
28 maja 2010 r. w sprawie 
świadectw, dyplomów 
państwowych i innych 
druków szkolnych ze zm.

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa

Dane uczniów Imię i nazwisko, nr legitymacji Bezpośrednio od 
osób, których 
dotyczą. Z innych 
źródeł niż osoba, 
której dane 
dotyczą

W postaci 
papierowej, 
przesyłane pocztą 
tradycyjną. 
Podmiotom 
upoważnionym na 
podstawie 
przepisów prawa

Brak danych 
odbiorców

Dane nie sa 
przekazywane 
do państw 
trzecich

Data wpisu: 
15.02.2016         
Aktualizacja: --



Dokumentacja 
pielęgniarki szkolnej

Dyrektor ZSP 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu - 
Ryszard Janas

Zespół Szkół 
Politechnicznych 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu 
Al.Wyzwolenia 5                      
58-300 Wałbrzych

Rozporządzenie MENiS z 
dnia 19 lutego 2002 r. w 
sprawie sposobu prowadzenia 
przez publiczne przedszkola, 
szkoły i placówki 
dokumentacji przebiegu 
nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej 
oraz rodzajów tej 
dokumentacji ze zm.

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa

Dane uczniów Imię i nazwisko, PESEL, data i miejsce urodzenia, imiona 
i nazwiska rodziców wraz z adresem zamieszkania, 
kontaktowy telefon, stan zdrowia

Bezpośrednio od 
osób, których 
dotyczą. Z innych 
źródeł niż osoba, 
której dane 
dotyczą

W postaci 
papierowej, 
przesyłane pocztą 
tradycyjną. 
Podmiotom 
upoważnionym na 
podstawie 
przepisów prawa

Brak danych 
odbiorców

Dane nie sa 
przekazywane 
do państw 
trzecich

Data wpisu: 
15.02.2016         
Aktualizacja: --

Rejestr uczniów 
posiadających 
orzeczenia o 
niepełnosprawności

Dyrektor ZSP 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu - 
Ryszard Janas

Zespół Szkół 
Politechnicznych 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu 
Al.Wyzwolenia 5                      
58-300 Wałbrzych

Rozporządzenie MENiS z 
dnia 19 lutego 2002 r. w 
sprawie sposobu prowadzenia 
przez publiczne przedszkola, 
szkoły i placówki 
dokumentacji przebiegu 
nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej 
oraz rodzajów tej 
dokumentacji ze zm.

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa

Dane uczniów, 
instytucji 
wydających 
orzeczenia

Imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, 
rodzaj i stopień niepełnosprawności

Bezpośrednio od 
osób, których 
dotyczą. Z innych 
źródeł niż osoba, 
której dane 
dotyczą

W postaci 
papierowej, 
przesyłane pocztą 
tradycyjną, przez 
program SIO, przez 
internet. Podmiotom 
upoważnionym na 
podstawie 
przepisów prawa

Brak danych 
odbiorców

Dane nie sa 
przekazywane 
do państw 
trzecich

Data wpisu: 
15.02.2016         
Aktualizacja: --

Rejestr uczniów 
posiadających 
orzeczenia o 
potrzebie 
kształcenia 
specjalnego

Dyrektor ZSP 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu - 
Ryszard Janas

Zespół Szkół 
Politechnicznych 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu 
Al.Wyzwolenia 5                      
58-300 Wałbrzych

Rozporządzenie MENiS z 
dnia 19 lutego 2002 r. w 
sprawie sposobu prowadzenia 
przez publiczne przedszkola, 
szkoły i placówki 
dokumentacji przebiegu 
nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej 
oraz rodzajów tej 
dokumentacji ze zm.

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa

Dane uczniów, 
instytucji 
wydających 
orzeczenia

Imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, miejsce 
zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców wraz z 
miejscem zamieszkania, diagnoza, uzasadnienie, 
zalecenia

Bezpośrednio od 
osób, których 
dotyczą. Z innych 
źródeł niż osoba, 
której dane 
dotyczą

W postaci 
papierowej, 
przesyłane pocztą 
tradycyjną, przez 
program SIO, przez 
internet. Podmiotom 
upoważnionym na 
podstawie 
przepisów prawa

Brak danych 
odbiorców

Dane nie sa 
przekazywane 
do państw 
trzecich

Data wpisu: 
15.02.2016         
Aktualizacja: --

Dokumentacja 
ubezpieczeniowa 
uczniów

Dyrektor ZSP 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu - 
Ryszard Janas

Zespół Szkół 
Politechnicznych 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu 
Al.Wyzwolenia 5                      
58-300 Wałbrzych

Ustawa z dnia 7 września 
1991 roku o systemie oświaty 
ze zm. oraz rozporządzenie 
MENiS z dnia 31 grudnia 
2002 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w 
publicznych i niepublicznych 
szkołach i placówkach ze zm.

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa

Dane uczniów, 
zakładów 
ubezpieczeniow
ych

Imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, typ szkoły, 
klasa, nazwa, adres i dane rejestracyjne zakładów 
ubezpieczających

Bezpośrednio od 
osób, których 
dotyczą. Z innych 
źródeł niż osoba, 
której dane 
dotyczą

W postaci 
papierowej, 
przesyłane pocztą 
tradycyjną. 
Podmiotom 
upoważnionym na 
podstawie 
przepisów prawa

Brak danych 
odbiorców

Dane nie sa 
przekazywane 
do państw 
trzecich

Data wpisu: 
15.02.2016         
Aktualizacja: --

Rejestr wypadków 
uczniów wraz z 
dokumentacja 
powypadkową

Dyrektor ZSP 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu - 
Ryszard Janas

Zespół Szkół 
Politechnicznych 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu 
Al.Wyzwolenia 5                      
58-300 Wałbrzych

Ustawa z dnia 7 września 
1991 roku o systemie oświaty 
ze zm. oraz rozporządzenie 
MENiS z dnia 31 grudnia 
2002 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w 
publicznych i niepublicznych 
szkołach i placówkach ze zm.

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa

Dane uczniów, 
rodziców

Imię i nazwisko ucznia, adres zamieszkania, data 
urodzenia, PESEL, telefon kontaktowy, imiona i nazwiska 
rodziców wraz z adresem zamieszkania, opis sytuacyjny i 
skutek wypadku

Bezpośrednio od 
osób, których 
dotyczą. Z innych 
źródeł niż osoba, 
której dane 
dotyczą

W postaci 
papierowej, 
przesyłane pocztą 
tradycyjną. 
Podmiotom 
upoważnionym na 
podstawie 
przepisów prawa

Brak danych 
odbiorców

Dane nie sa 
przekazywane 
do państw 
trzecich

Data wpisu: 
15.02.2016         
Aktualizacja: --



Dokumentacja 
dotycząca 
wycieczek i 
wyjazdów 
szkolnych

Dyrektor ZSP 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu - 
Ryszard Janas

Zespół Szkół 
Politechnicznych 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu 
Al.Wyzwolenia 5                      
58-300 Wałbrzych

Rozporządzenie MENiS z 
dnia 8 listopada 2001 r. w 
sprawie warunków i sposobu 
organizowania przez 
publiczne przedszkola, szkoły 
i placówki krajoznawstwa i 
turystki ze zm.

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa

Dane uczniów, 
opiekunów, 
organizatorów

Imię i nazwisko, PESEL, typ szkoły, klasa, imię i 
nazwisko opiekuna, data i miejsce wyjazdu, czas trwania, 
nazwa, adres i dane rejestracyjne organizatorów

Bezpośrednio od 
osób, których 
dotyczą. Z innych 
źródeł niż osoba, 
której dane 
dotyczą

W postaci 
papierowej, 
przesyłane pocztą 
tradycyjną. 
Podmiotom 
upoważnionym na 
podstawie 
przepisów prawa

Brak danych 
odbiorców

Dane nie sa 
przekazywane 
do państw 
trzecich

Data wpisu: 
15.02.2016         
Aktualizacja: --

Rejestr wydanych 
zaświadczeń

Dyrektor ZSP 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu - 
Ryszard Janas

Zespół Szkół 
Politechnicznych 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu 
Al.Wyzwolenia 5                      
58-300 Wałbrzych

Rozporządzenie Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 18 
stycznia 2011 roku w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i 
zakresu działania archiwów 
zakładowych ze zm.

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa

Dane uczniów Imię i nazwisko, PESEL, typ szkoły, klasa, czas trwania 
nauki

Bezpośrednio od 
osób, których 
dotyczą. Z innych 
źródeł niż osoba, 
której dane 
dotyczą

W postaci 
papierowej, 
przesyłane pocztą 
tradycyjną. 
Podmiotom 
upoważnionym na 
podstawie 
przepisów prawa

Brak danych 
odbiorców

Dane nie sa 
przekazywane 
do państw 
trzecich

Data wpisu: 
15.02.2016         
Aktualizacja: --

Rejestr wydanych 
świadectw 

Dyrektor ZSP 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu - 
Ryszard Janas

Zespół Szkół 
Politechnicznych 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu 
Al.Wyzwolenia 5                      
58-300 Wałbrzych

Rozporządzenie MEN z dnia 
28 maja 2010 r. w sprawie 
świadectw, dyplomów 
państwowych i innych 
druków szkolnych ze zm.

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa

Dane uczniów Imię i nazwisko ucznia, PESEL, nr świadectwa Bezpośrednio od 
osób, których 
dotyczą. Z innych 
źródeł niż osoba, 
której dane 
dotyczą

W postaci 
papierowej, 
przesyłane pocztą 
tradycyjną. 
Podmiotom 
upoważnionym na 
podstawie 
przepisów prawa

Brak danych 
odbiorców

Dane nie sa 
przekazywane 
do państw 
trzecich

Data wpisu: 
15.02.2016         
Aktualizacja: --

Wyprawka szkolna Dyrektor ZSP 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu - 
Ryszard Janas

Zespół Szkół 
Politechnicznych 
"Energetyk" w 
Wałbrzychu 
Al.Wyzwolenia 5                      
58-300 Wałbrzych

Rozporządzenie MENiS z 
dnia 19 lutego 2002 r. w 
sprawie sposobu prowadzenia 
przez publiczne przedszkola, 
szkoły i placówki 
dokumentacji przebiegu 
nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej 
oraz rodzajów tej 
dokumentacji ze zm.

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa

Dane uczniów, 
rodziców

Imię i nazwisko ucznia, PESEL, adres zamieszkania, 
imiona i nazwiska rodziców, dochody

Bezpośrednio od 
osób, których 
dotyczą. Z innych 
źródeł niż osoba, 
której dane 
dotyczą

W postaci 
papierowej, 
przesyłane pocztą 
tradycyjną. 
Podmiotom 
upoważnionym na 
podstawie 
przepisów prawa

Brak danych 
odbiorców

Dane nie sa 
przekazywane 
do państw 
trzecich

Data wpisu: 
15.02.2016         
Aktualizacja: --

Sporządził:
ABI w Zespole Szkół Politechnicznych "Energetyk" w Wałbrzychu - Magdalena Wańdoch


