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System: Magazyn VULCAN

Informacje ogólne o systemie (charakterystyka systemu)
System Magazyn VULCAN to system wspomagający prowadzenie gospodarki magazynowej w
placówkach oświatowych. Oprogramowanie ma na celu wsparcie takich procesów jak:
•
•
•
•

•
•
•
•

prowadzenie magazynu według wybranej metody rozchodu towarów: FIFO, LIFO lub ręcznie;
prowadzenie magazynów różnego typu – żywnościowe, zwykłe;
rejestracja operacji magazynowych za pomocą dokumentów PZ, WZ, PW, RW, MM oraz
korekt tych dokumentów;
przeprowadzanie inwentaryzacji - tworzenie arkusza spisowego, protokołu różnic oraz
automatycznie generowanie dokumentów magazynowych przychodów lub rozchodów, które
wyrównują różnice inwentaryzacyjne;
sporządzanie zestawień oraz eksport do formatów: .xlsx. .docx .xml .pdf .rtf;
generowanie na żądanie JPK_MAG;
współpraca z aplikacją Stołówka VULCAN w celu obsługi zamówień;
eksport dokumentów magazynowych do systemu księgowego Finanse VULCAN.

Cele przetwarzania danych realizowane za pomocą systemu
System wspiera administratora danych w realizacji następujących celów:
•
•
•
•

rejestracja operacji magazynowych za pomocą dokumentów PZ, WZ oraz korekt tych
dokumentów;
tworzenie zestawień dotyczących operacji magazynowych;
eksport dokumentów magazynowych do systemu księgowego Finanse VULCAN;
tworzeniu na żądanie JPK_MAG.

Przetwarzane dane
KATEGORIA OSÓB,
KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

CEL PRZETWARZANIA
(CZYNNOŚĆ PRZETWARZANIA)

kontrahenci (firmy)

Ewidencja dokumentów
magazynowych (PZ, KPZ)

nazwa (obowiązkowe)

kontrahenci (firmy)

Ewidencja dokumentów
magazynowych (WZ, KWZ)

nazwa (obowiązkowe);
NIP, adres (dobrowolne)

kontrahenci (osoby)

Ewidencja dokumentów
magazynowych (PZ, KPZ)

kontrahenci (osoby)

Ewidencja dokumentów
magazynowych (WZ, KWZ)

ZAKRES DANYCH

imię i nazwisko (obowiązkowe);
PESEL, NIP, adres, konto bankowe (dobrowolne)
imię i nazwisko (obowiązkowe);
PESEL, NIP, adres (dobrowolne)

Dokument uzupełniający do umowy przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w §5 ust. 5 umowy.

kontrahenci (firmy)

Eksport danych do księgowości

nazwa (obowiązkowe);
NIP, adres, konto bankowe (dobrowolne)

kontrahenci (osoby)

Eksport danych do księgowości

imię i nazwisko (obowiązkowe);
NIP, adres, konto bankowe (dobrowolne)

kontrahenci (firmy)

Zestawienia wraz z wybieraniem ze
słownika kontrahenta do
zestawienia

nazwa (obowiązkowe);
NIP, REGON, adres (dobrowolne)

kontrahenci (osoby)

Zestawienia wraz z wybieraniem ze
słownika kontrahenta do
zestawienia

imię i nazwisko (obowiązkowe);
PESEL, NIP, adres (dobrowolne)

użytkownik

Praca w programie

imię, nazwisko, login (obowiązkowe);
adres e-mail (dobrowolne)
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