
1 Nazwa zbioru danych SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ 

2 Administrator danych osobowych Minister Środowiska 

ul. Wawelska 52/54 

00-922 Warszawa 

REGON: 001064858 

3 Przedstawiciel administratora 
danych, o którym mowa w art. 
31a ustawy odo 

Nie dotyczy 

4 Podmiot, któremu powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru 
na podstawie art. 31 ustawy odo 

Nie powierzono przetwarzania danych 

5 Podstawa prawna upoważniająca 
do prowadzenia zbioru danych 

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub 
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa 

 ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 
oświatowej; 

 ustawa z dnia 27 lipca 2012r. o zmianie  ustawy  systemie 
informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw; 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 
grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych 
dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji 
oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych 
danych do bazy danych systemu informacji oświatowej 

6 Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązku określonego w przepisach prawa 

 ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 
oświatowej; 

 ustawa z dnia 27 lipca 2012r. o zmianie  ustawy  systemie 
informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw; 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 
grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych 
dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji 
oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych 
danych do bazy danych systemu informacji oświatowej 

7 Opis kategorii osób, których dane 
są przetwarzane w zbiorze 

Dyrektorzy i pracownicy szkół leśnych dla których organem 
prowadzącym oraz sprawującym nadzór pedagogiczny jest 
minister środowiska, pracownicy Ministerstwa Środowiska 
posiadający kwalifikacje pedagogiczne oraz sprawujący nadzór 
nad szkołami, nauczyciele którzy uzyskali stopień awansu 
zawodowego mianowanego lub dyplomowanego w postępowaniu 
w Ministerstwie Środowiska 

8 Zakres danych przetwarzanych 
w zbiorze 

Imię i nazwisko, pesel, adres, miejsce pracy, wykształcenie, data 
urodzenia, seria i nr dowodu osobistego, nr telefonu, adres e-mail, 
stanowisko, wynagrodzenie 

9 Sposób zbierania danych Od osoby, której one dotyczą 

10 Sposób udostępniania danych Nie udostępniano danych ze zbioru 

11 Oznaczenie odbiorcy danych lub 
kategorii odbiorców, którym dane 
mogą być przekazywane 

Nie dotyczy 



12 Informacja dotycząca 
ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego 

Nie dotyczy 

13 Historia zmian  

 Data zmiany  

Rodzaj zmiany  

Zakres zmiany  

 


