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System: MOL NET+  

Informacje ogólne o systemie (charakterystyka systemu) 

System MOL NET+ jest rozwiązaniem informatycznym wspierającym funkcjonowanie biblioteki 

szkolnej. Został zaprojektowany, aby pomagać w realizacji następujących procesów: 

• opracowywanie posiadanych zbiorów; 

• rejestrowanie wypożyczeń, zwrotów i prolongat; 

• tworzeni okresowych sprawozdań statystycznych z pracy biblioteki. 

• zastosowanie kodów kreskowych ułatwiających rejestrację wypożyczeń i zwrotów oraz 

prowadzenie kontroli zbiorów (skontrum); 

• ewidencji bezpłatnych podręczników; 

• obsługa czytelników (w tym w szczególności uczniów) za pomocą indywidualnych kont oraz 

katalogu internetowego; 

• prowadzenie ewidencji zajęć za pomocą tzw. Dziennika biblioteki szkolnej; 

• tworzenie raportów i statystyk; 

• bieżącą kontrola stanu zbiorów – zarówno pod kątem ilości jak i wartości. 

Rozwiązanie zostało zaprojektowane do wykorzystania przez publiczne placówki oświatowe, 

prowadzone przez samorządy. Może być także wykorzystywane przez placówki niepubliczne, 

w zakresie, w jakim sposób działania szkoły niepublicznej pokrywa się ze sposobem funkcjonowania 

samorządowej szkoły publicznej. Dyrektor szkoły niepublicznej każdorazowo przed podjęciem decyzji 

o wdrożeniu rozwiązania powinien dokonać oceny adekwatności narzędzia do funkcjonujących w jego 

szkole procesów. 
 

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): 

• opracowywanie posiadanych zbiorów; 

• rejestrowanie wypożyczeń, zwrotów i prolongat; 

• tworzeni okresowych sprawozdań statystycznych z pracy biblioteki. 

• zastosowanie kodów kreskowych ułatwiających rejestrację wypożyczeń i zwrotów oraz 

prowadzenie kontroli zbiorów (skontrum); 

• ewidencji bezpłatnych podręczników; 
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• obsługa czytelników (w tym w szczególności uczniów) za pomocą indywidualnych kont oraz 

katalogu internetowego; 

• prowadzenie ewidencji zajęć za pomocą tzw. Dziennika biblioteki szkolnej; 

• tworzenie raportów i statystyk; 

• bieżącą kontrola stanu zbiorów – zarówno pod kątem ilości jak i wartości. 

 

Przetwarzane dane 

KATEGORIA OSÓB, 
KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 

CEL PRZETWARZANIA (CZYNNOŚĆ 
PRZETWARZANIA) 

ZAKRES DANYCH 

uczniowie szkoły udostępnianie zasobów biblioteki 

imię (imiona) i nazwisko, rodzaj czytelnika (uczeń), oznaczenie 
klasy, oznaczenie szkoły, PESEL, uwagi,  
e-mail, telefon, adres kontaktowy (ulica, nr domu, miejscowość, 
kod pocztowy), 
kod kreskowy (karty czytelnika), kod karty elektronicznej (karty 
czytelnika), nazwa użytkownika 

uczniowie szkoły 
udostępnianie sprofilowanych 

zasobów biblioteki 
data urodzenia  

nauczyciele w szkole udostępnianie zasobów biblioteki 

imię (imiona) i nazwisko, rodzaj czytelnika 
(nauczyciel/bibliotekarz), data urodzenia, PESEL, uwagi,  
e-mail, telefon, adres kontaktowy (ulica, nr domu, miejscowość, 
kod pocztowy), 
kod kreskowy (karty czytelnika), kod karty elektronicznej (karty 
czytelnika), nazwa użytkownika 

czytelnicy niebędący 
uczniami ani 

nauczycielami 
udostępnianie zasobów biblioteki 

imię (imiona) i nazwisko, rodzaj czytelnika (inny), data urodzenia, 
PESEL, uwagi,  
e-mail, telefon, adres kontaktowy (ulica, nr domu, miejscowość, 
kod pocztowy), 
kod kreskowy (karty czytelnika), kod karty elektronicznej (karty 
czytelnika), nazwa użytkownika 

uczniowie szkoły udostępnianie zasobów biblioteki login (nazwa użytkownika), hasło 

nauczyciele w szkole udostępnianie zasobów biblioteki login (nazwa użytkownika), hasło 

czytelnicy niebędący 
uczniami ani 

nauczycielami 
udostępnianie zasobów biblioteki login (nazwa użytkownika), hasło 

uczniowie szkoły udostępnianie zasobów biblioteki 

imię i nazwisko, 
tytuł, autor, nr zasobu, data wypożyczenia, data zwrotu, 
prolongata; 
tytuł, autor, nr zasobu, data rezerwacji, status rezerwacji; 

nauczyciele w szkole udostępnianie zasobów biblioteki 

imię i nazwisko,  
tytuł, autor, nr zasobu, data wypożyczania, data zwrotu, 
prolongata; 
tytuł, autor, nr zasobu, data rezerwacji, status rezerwacji; 

czytelnicy niebędący 
uczniami ani 

nauczycielami 
udostępnianie zasobów biblioteki 

imię i nazwisko,  
tytuł, autor, nr zasobu, data wypożyczenia, data zwrotu, 
prolongata; 
tytuł, autor, nr zasobu, data rezerwacji, status rezerwacji; 

uczniowie szkoły 
rejestrowanie należności w wyniku 

niedotrzymania polityki 
udostępniania zasobów w bibliotece 

naliczona kara (suma naliczonych kar),  
data operacji, numer zasobu, dni, stawka (na dzień), winien, wpłata 
(ilość wpłaconych pieniędzy), anulowanie (wysokość anulowanej 
kwoty), saldo, bibliotekarz (naliczający karę) 

nauczyciele w szkole 
rejestrowanie należności w wyniku 

niedotrzymania polityki 
udostępniania zasobów w bibliotece 

naliczona kara (suma naliczonych kar),  
data operacji, numer zasobu, dni, stawka (na dzień), winien, wpłata 
(ilość wpłaconych pieniędzy), anulowanie (wysokość anulowanej 
kwoty), saldo, bibliotekarz (naliczający karę) 
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czytelnicy niebędący 
uczniami ani 

nauczycielami 

rejestrowanie należności w wyniku 
niedotrzymania polityki 

udostępniania zasobów w bibliotece 

naliczona kara (suma naliczonych kar),  
data operacji, numer zasobu, dni, stawka (na dzień), winien, wpłata 
(ilość wpłaconych pieniędzy), anulowanie (wysokość anulowanej 
kwoty), saldo, bibliotekarz (naliczający karę) 

uczniowie szkoły 

rejestracja należności za 
zniszczone/uszkodzone/niezwrócon

e podręczniki lub materiały 
edukacyjne 

Nazwisko i imię, szkoła, klasa, tytuł, nr inwentarzowy, nr ubytku, 
rodzaj ubytku, koszt 

nauczyciele w szkole 

rejestracja należności za 
zniszczone/uszkodzone/niezwrócon

e podręczniki lub materiały 
edukacyjne 

Nazwisko i imię, tytuł, nr inwentarzowy, nr ubytku, rodzaj ubytku, 
koszt 

czytelnicy niebędący 
uczniami ani 

nauczycielami 

rejestracja należności za 
zniszczone/uszkodzone/niezwrócon

e podręczniki lub materiały 
edukacyjne 

Nazwisko i imię, tytuł, nr inwentarzowy, nr ubytku, rodzaj ubytku, 
koszt 

uczniowie szkoły 
rejestracja informacji o źródle 

danych osobowych 
Dane RODO (źródło danych) 

nauczyciele w szkole 
rejestracja informacji o źródle 

danych osobowych 
Dane RODO (źródło danych) 

czytelnicy niebędący 
uczniami ani 

nauczycielami 

rejestracja informacji o źródle 
danych osobowych 

Dane RODO (źródło danych) 

uczniowie szkoły 
rejestracja informacji o odbiorcy 

danych osobowych 
Dane RODO (odbiorca danych) 

nauczyciele w szkole 
rejestracja informacji o odbiorcy 

danych osobowych 
Dane RODO (odbiorca danych) 

czytelnicy niebędący 
uczniami ani 

nauczycielami 

rejestracja informacji o odbiorcy 
danych osobowych 

Dane RODO (odbiorca danych) 

uczniowie szkoły 
rejestracja sprzeciwu w 

przetwarzaniu danych osobowych 
Dane RODO (informacja o sprzeciwie) 

nauczyciele w szkole 
rejestracja sprzeciwu w 

przetwarzaniu danych osobowych 
Dane RODO (informacja o sprzeciwie) 

czytelnicy niebędący 
uczniami ani 

nauczycielami 

rejestracja sprzeciwu w 
przetwarzaniu danych osobowych 

Dane RODO (informacja o sprzeciwie) 

uczniowie szkoły rejestracja statystyk czytelniczych 

Raport 'Karta analityczna', Raport: 'Stan wypożyczeń', Raport: 'Stan 
zaległości': tytuł, autor, numer zasobu, data wypożyczenia, data 
zwrotu; 
Raport 'Ranking czytelników': imię i nazwisko, klasa, szkoła, liczba 
wypożyczeń w zadanym okresie; 
Liczba wszystkich wypożyczeń; 
Liczba wypożyczeń w bieżącym roku szkolnym; 

nauczyciele w szkole rejestracja statystyk czytelniczych 

Raport 'Karta analityczna', Raport: 'Stan wypożyczeń', Raport: 'Stan 
zaległości': tytuł, autor, numer zasobu, data wypożyczenia, data 
zwrotu; 
Liczba wszystkich wypożyczeń; 
Liczba wypożyczeń w bieżącym roku szkolnym; 

czytelnicy niebędący 
uczniami ani 

nauczycielami 
rejestracja statystyk czytelniczych 

Raport 'Karta analityczna', Raport: 'Stan wypożyczeń', Raport: 'Stan 
zaległości': tytuł, autor, numer zasobu, data wypożyczenia, data 
zwrotu; 
Liczba wszystkich wypożyczeń; 
Liczba wypożyczeń w bieżącym roku szkolnym; 

nauczyciele w szkole 
rejestracja planowanych i 

wykonywanych prac w bibliotece 

Plan pracy: Data, rodzaj zamierzenia, treść zamierzenia, 
odpowiedzialni (Imię i nazwisko) 
Dziennik zajęć: Data, Rodzaj zajęcia, treść zajęcia, wykonawcy (imię 
i nazwisko)  

 

 


