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WYKAZ ZBIORÓW
danych osobowych i innych informacji chronionych w PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

Lp.

nazwa zbioru danych

zakres przetwarzanych danych w zbiorze

przetwarzanie w postaci papierowej
[TAK/NIE]

przetwarzanie w postaci
elektronicznej
[TAK/NIE/nazwa systemu
informatycznego]

1

Dane pracownicze

imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia,
adres zamieszkania i zameldowania,
numer dowodu osobistego, numer PESEL,
imiona i nazwiska rodziców,
współmałżonków i dzieci, numer konta
bankowego, adres e-mail, wykształcenie,
poprzednie miejsca pracy, numery
telefonów, stan zdrowia, L-4, orzeczenia
wydawane w postępowaniu sądowym lub
administracyjnym

TAK

TAK – SYMFONIA, PROGMAN
KADRY, PŁATNIK, VULCAN
PŁACE OPTIVUM, POLON, JSA
(jednolity System
Antyplagiatowy), ORPPD
(Ogólnopolskie Repozytorium
Pisemnych Prac Dyplomowych)

2

Dokumentacja finansowoksięgowa

imię i nazwisko, nazwa firmy, adres firmy,
NIP, regon, numer konta bankowego,
numer telefonu

TAK

TAK – SYMFONIA, PŁATNIK,
VULCAN PŁACE OPTIVUM,
eORDO

3

Ewidencja korespondencji i
adresów e-mailowych

imię i nazwisko, nazwa
firmy/urzędu/instytucji, adres, adres email, numer telefonu

TAK

TAK – POCZTA ELEKTRONICZNA

4

Rejestr wypadków studentów imię i nazwisko, rok urodzenia, klasa,
i pracowników na terenie
rodzaj wypadku, czas i miejsce zdarzenia,
placówki
lista świadków, rodzaj udzielonej pomocy

TAK

NIE
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5

Umowy z klientami i
kontrahentami

imię i nazwisko, nazwa firmy, adres firmy,
NIP, regon, numer konta bankowego,
numer telefonu

TAK

NIE

6

Dane dzieci i ich rodziców
opiekunów prawnych ze
żłobka „Maluch”

Imię i nazwisko, imiona rodziców, adres
zamieszkania, adres zameldowania,
PESEL, data i miejsce urodzenia, numer
telefonu, adres e-mail, stan zdrowia

TAK

NIE

7

Dane studentów

imię i nazwisko, imiona rodziców, adres
zamieszkania, adres zameldowania,
PESEL, data i miejsce urodzenia, numer
telefonu, adres e-mail, stan zdrowia

TAK

TAK – eORDO, e-ORDO Omnis,
SELS (System Elektronicznej
Legitymacji Studenckiej),
POLON, JSA (jednolity System
Antyplagiatowy), ORPPD
(Ogólnopolskie Repozytorium
Pisemnych Prac Dyplomowych)

8

Ewidencja rekrutacji

imię i nazwisko, imiona i nazwiska
rodziców, adres zamieszkania, adres
zameldowania, PESEL, data i miejsce
urodzenia, adres e-mail, numer telefonu

TAK

NIE

9

Ewidencja opinii i orzeczeń
lekarskich

imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia,
imiona i nazwiska rodziców, adres
zamieszkania, stan zdrowia, adres e-mail,
numer telefony

TAK

NIE

imię i nazwisko, data urodzenia, dane
placówki do której uczęszcza, nazwisko
opiekuna - wykładowcy

TAK

NIE

10 Ewidencja organizowanych
imprez między placówkami
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11 Dane praktykantów,
stażystów, wolontariuszy

Imię, nazwisko, nazwa uczelni, numer
telefonu

TAK

NIE

12 Dane dotyczące Zakładowego Imię, nazwisko, adres zamieszkania,
Funduszu Świadczeń
numer konta bankowego, oświadczenie o
Socjalnych
wysokości dochodów, imiona i nazwiska
członków rodziny, daty urodzenia, miejsca
zatrudnienia, wysokość emerytury,
informacja o sytuacji życiowej,
materialnej, zdrowotnej

TAK

TAK -

13 Dokumentacja dotycząca
zamówień
publicznych/zapytań
ofertowych

imię i nazwisko, nazwa firmy, adres firmy,
NIP, regon, numer telefonu, adres e-mail

TAK

TAK – SYMFONIA, PŁATNIK,
PŁACE OPTIVUM

14 Karty biblioteczne

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu

TAK

TAK – LIBRA 2000

15 Monitoring wizyjny

Wizerunek osoby, czas i miejsce
zdarzenia, numer rejestracyjny pojazdu

NIE

TAK – REJESTRATOR

...........................

.........................................................

.................................................

data aktualizacji

podpis ADO

podpis IOD
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