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Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Ziemi Usteckiej w Charnowie 

 

Nazwa i dane kontaktowe administratora danych: 

Nazwa i dane kontaktowe administratora danych: 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ziemi Usteckiej w Charnowie, siedziba:  76-270 Ustka, Charnowo 55, tel./fax  59 8461133.  

strona internetowa: adres e-mail: spcharnowo@poczta.onet.pl 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

Dariusz Kurkierewicz e-mail: iod@ustka.ug.gov.pl 

 

REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA 

 

Lp. 
Nazwa czynności 

przetwarzania 

Kategorie osób, których 

dane dotyczą 

Określenie zakresu 

przetwarzanych danych 
Źródło danych 

Cel 

przetwarzania 

Nazwa 

systemu/opro

gramowania 

Forma rejestru Podstawa prawna 

1 Księga dzieci 

Dzieci 

Rodzice 

  

 

 

 

Dziecko- imię i nazwisko data 

urodzenia, adres zamieszkania, 

numer ewidencyjny PESEL, 

Rodzic – imię i nazwisko, adres 

zamieszkania 

 

 

 Urząd Gminy 

 

 

 

Kontrola realizacji 

obowiązku 

rocznego 

przygotowania 

przedszkolnego  

 

 

 

– 

Papierowo 

 

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej 

w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki 

dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej 

oraz rodzajów tej 

dokumentacji 

2 
Karty zapisu dziecka 

 

Dzieci 

Rodzice 

 

Dziecko - imię i nazwisko, data 

urodzenia, adres zamieszkania, 

numer ewidencyjny PESEL, 

Rodzic – imię i nazwisko, adres 

zamieszkania, numer telefonu, 

adres email 

 Rodzice 

Realizacja 

obowiązku 

rocznego 

przygotowania 

przedszkolnego 

- Papierowo 

Zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej 

w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki 

dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej 

oraz rodzajów tej 

dokumentacji 

3 Dziennik zajęć 

Dzieci 

Rodzice 

Nauczyciele 

Dziecko - imię i nazwisko, data 

urodzenia, adres zamieszkania, 

numer ewidencyjny PESEL, 

Rodzice  

Rada 

Pedagogiczna 

Przebieg okresu 

przygotowania 

przedszkolnego 

Librus Elektronicznie 

Zgodnie z Ustawą prawo 

oświatowe oraz 

Rozporządzeniem Ministra 



Rodzic – imię i nazwisko, adres 

zamieszkania 

Oceny 

Nauczyciel-imię i nazwisko 

Edukacji Narodowej I Sportu 

regulującym sposób 

prowadzenia dzienników 

elektronicznych. 

4 
Protokoły 

powypadkowe 

Dzieci 

Świadkowie zdarzenia 

 

Dziecko - imię i nazwisko, data 

urodzenia, adres zamieszkania, 

numer ewidencyjny PESEL, klasa 

Świadek – nazwisko i imię 

dziennik  

Dokumentowanie 

przebiegu 

zdarzenia 

- Papierowo 

Zgodnie z Rozporządzeniem 

Rady Ministrów w sprawie 

ustalania okoliczności i 

przyczyn wypadków przy 

pracy 

5 Karta zdrowia dziecka 

Dzieci 

Rodzice 

 

Dziecko- imię i nazwisko, data 

urodzenia, adres zamieszkania, 

numer ewidencyjny PESEL, stan 

zdrowia 

Rodzic – imię i nazwisko, adres 

zamieszkania, wykształcenie 

Rodzice  

Pracownicy 

służby zdrowia 

Profilaktyka 

zdrowotna 
- Papierowo 

Zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej 

w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki 

dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej 

oraz rodzajów tej 

dokumentacji 

 


