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System: Dotacje

Informacje ogólne o systemie (charakterystyka systemu)
System Dotacje jest rozwiązaniem informatycznym wspierającym funkcjonowanie samorządów
w zakresie dotowania niepublicznych placówek oświatowych. Został zaprojektowany, aby pomagać
w realizacji następujących procesów:
•
•
•
•
•
•
•

przygotowanie dokumentu projektu budżetu w obszarze dotyczącym placówek
niepublicznych;
gromadzenie informacji dotyczących sytuacji w dotowanych jednostkach;
uzyskiwanie informacje na temat uczniów, którzy nie osiągnęli wymaganej frekwencji lub
zostali zapisani w wielu placówkach;
przygotowanie wydruków dokumentów w dogodnym układzie, ułatwiającym
przeprowadzanie kontroli placówek niepublicznych;
przygotowywanie przelewów na rachunki bankowe dotowanych jednostek;
tworzenie różnorodnych raportów (bezpośrednio z systemu oraz z wykorzystaniem
zewnętrznych narzędzi);
przekazywanie ważnych informacji skierowanych do wybranych (lub wszystkich) jednostek
oświatowych objętych systemem.

Rozwiązanie zostało zaprojektowane do wykorzystania przez samorządy, na terenie których
funkcjonują niepubliczne placówki oświatowe uprawnione do otrzymywania dotacji.

Cele przetwarzania danych realizowane za pomocą systemu
Zgodnie z intencją twórców rozwiązania, system wspiera administratora danych w realizacji
w szczególności następujących celów (jeżeli przy realizacji dochodzi do przetwarzania danych
osobowych, są to jednocześnie cele przetwarzania danych osobowych):
•
•
•
•
•

przygotowanie dokumentu projektu budżetu w obszarze dotyczącym placówek
niepublicznych;
gromadzenie informacji dotyczących sytuacji w dotowanych jednostkach;
uzyskiwanie informacje na temat uczniów, którzy nie osiągnęli wymaganej frekwencji lub
zostali zapisani w wielu placówkach;
przygotowanie wydruków dokumentów w dogodnym układzie, ułatwiającym
przeprowadzanie kontroli placówek niepublicznych;
przygotowywanie przelewów na rachunki bankowe dotowanych jednostek;
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•
•

tworzenie różnorodnych raportów (bezpośrednio z systemu oraz z wykorzystaniem
zewnętrznych narzędzi);
przekazywanie ważnych informacji skierowanych do wybranych (lub wszystkich) jednostek
oświatowych objętych systemem.

Przetwarzane dane
KATEGORIA OSÓB,
KTÓRYCH DANE
DOTYCZĄ

CEL PRZETWARZANIA
(CZYNNOŚĆ
PRZETWARZANIA)

uczniowie szkół
niepublicznych

sprawozdanie
miesięczne z liczby
uczniów (lista)

imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, ulica, numer domu, numer
mieszkania, kraj, kod pocztowy, miejscowość, województwo, gmina
zamieszkania, dodatkowe powody dotacji (w tym niepełnosprawności).

uczniowie szkół
niepublicznych

rozliczenie dotacji (w
tym rozliczenia między
gminami) - raporty

imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, ulica, numer domu, numer
mieszkania, kraj, kod pocztowy, miejscowość, województwo, gmina
zamieszkania, dodatkowe powody dotacji (w tym niepełnosprawności).

użytkownik
aplikacji

praca w programie

ZAKRES DANYCH

imię, nazwisko, login, adres e-mail
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