
Obowiązek nauki VULCAN 

Wersja dokumentu: 1.0, obowiązuje od: 21.05.2020 r.  
  

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

  

 

System: Obowiązek nauki VULCAN  

Informacje ogólne o systemie (charakterystyka systemu)  

System Obowiązek nauki VULCAN jest wsparciem dla JST i szkół  w procesie kontroli spełniania 
obowiązku nauki. Współdziała z bazami oprogramowania do obsługi sekretariatu pozwalając na 
pobieranie informacji o jednostce, do której uczęszcza dziecko.  System umożliwia: 

1. organowi prowadzącemu wspieranie kontrolowania spełniania przez dzieci i młodzież 
zamieszkałą w gminie obowiązku nauki; 

2. pobieranie danych o spełnianiu obowiązku nauki z księgi uczniów ze szkolnych baz danych;   
3. podgląd listy szkół;   
4. definiowanie obwodów szkolnych;  
5. wprowadzanie i edycja danych uczniów oraz ich opiekunów;   
6. import danych o uczniach oraz ich opiekunach z systemu ewidencji ludności;   
7. wprowadzanie, uzupełnianie i modyfikację informacji o miejscu spełniania obowiązku nauki;   
8. tworzenie gotowych zestawień na temat spełniania obowiązku szkolnego;   
9. tworzenie tabeli OB3 wraz z możliwością weryfikacji danych zawartych w tabeli;   
10. tworzenie powiadomień rodziców w celu kontroli spełniania obowiązku nauki;   
11. tworzenie pism seryjnych.  

Cele przetwarzania danych realizowane za pomocą systemu  

Celem przetwarzania niżej wymienionych danych jest : 

• prowadzenie ewidencji uczniów obwodowych; 

• prowadzenie ewidencji uczniów spełniających obowiązek nauki; 

• praca w programie. 

Przetwarzane dane  

KATEGORIA OSÓB,  
KTÓRYCH DANE 

DOTYCZĄ  

CEL PRZETWARZANIA 

(CZYNNOŚĆ PRZETWARZANIA) ZAKRES DANYCH  

Uczniowie obwodowi 
Prowadzenie ewidencji 

uczniów obwodowych 

imię (imiona), nazwisko, PESEL, data i miejsce urodzenia, adres 

zamieszkania dziecka, rodzice lub opiekunowie prawni (Imię). 

Uczniowie spełniający 

obowiązek nauki 

Prowadzenie ewidencji 

uczniów spełniających obowiązek 

nauki 

nazwisko, imię (imiona), PESEL (jeśli nie posiada - seria i numer 

paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość), płeć, 

data urodzenia, miejsce urodzenia, telefon, e-mail, adres zameldowania 

(miejscowość, gmina, kod pocztowy, poczta, ulica, nr domu, nr 

mieszkania), adres zamieszkania (miejscowość, gmina, kod pocztowy, 

poczta, ulica, nr domu, nr mieszkania), opiekun (nazwisko, imię, stopień 

pokrewieństwa), adres opiekuna (miejscowość, gmina, kod pocztowy, 

poczta, ulica, nr domu, nr mieszkania, telefon, e-mail), , rok szkolny, 

jednostka spełniania obowiązku, forma spełniania obowiązku, poziom, 

stosunek do obowiązku nauki. 

użytkownik aplikacji praca w programie imię, nazwisko, login, adres e-mail 

 


