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Zbiór nr 1 

1. Nazwa zbioru danych 

Kandydaci na studia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu 
Zbiór jest zarejestrowany u GIODO 

2. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru 
podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań 
REGON: 000001844 

3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu 

4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi 

KALASOFT Sp. z o.o. 
ul. Władysława Nehringa 3, 60-247 Poznań 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. prawo o szkolnictwie wyższym 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Usprawnienie procesu rekrutacji na studia, również w latach późniejszych 

7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze 

Kandydaci na studia 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

- imię i nazwisko 
- miejsce zamieszkania 
- imiona rodziców 
- nr PESEL 
- obywatelstwo 
- data i miejsce urodzenia 
- dowód osobisty 
- źródło utrzymania 
- nr konta bankowego 
- stopień niepełnosprawności 
- dane kontaktowe 
- informacje dotyczące świadectwa dojrzałości oraz ukończonej szkoły 

9. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, 
czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą 

Dane są zbierane bezpośrednio od osób, których dotyczą w procesie rekrutacji poprzez stronę www Uczelni. 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa 

Dane są udostępnione jednemu podmiotowi (patrz punkt 4) w ramach umowy. 
Dane są udostępnione podmiotowi w celu i na czas wdrożenia systemu informatycznego do zarządzania Uczelnią. 

11. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane 

Dane są przetwarzane jedynie na serwerach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Fizycznie nie są przekazywane 
innym podmiotom. Dostęp posiadają jedynie upoważnieni pracownicy Uczelni lub pracownicy firmy Kalasoft wdrażający 
system informatyczny. 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego 



 

Zbiór nr 2 

1. Nazwa zbioru danych 

Studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

2. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru 
podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań 
REGON: 000001844 

3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu 

4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi 

KALASOFT Sp. z o.o. 
ul. Władysława Nehringa 3, 60-247 Poznań 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. prawo o szkolnictwie wyższym 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Usprawnienie procesu studiów 

7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze 

Studenci 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

- imię i nazwisko 
- miejsce zamieszkania 
- imiona rodziców 
- nr PESEL 
- obywatelstwo 
- data i miejsce urodzenia 
- dowód osobisty 
- źródło utrzymania 
- nr konta bankowego 
- stopień niepełnosprawności 
- dane kontaktowe 

9. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, 
czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą 

Dane są zbierane bezpośrednio od osób, których dotyczą w procesie rekrutacji poprzez stronę www Uczelni, w 
dziekanatach. 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa 

Dane są udostępnione jednemu podmiotowi (patrz punkt 4) w ramach umowy. 
Dane są udostępnione podmiotowi w celu i na czas wdrożenia systemu informatycznego do zarządzania Uczelnią. 

11. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane 

Dane są przetwarzane jedynie na serwerach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Fizycznie nie są przekazywane 
innym podmiotom. Dostęp posiadają jedynie upoważnieni pracownicy Uczelni lub pracownicy firmy Kalasoft wdrażający 
system informatyczny. 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego 



 

Zbiór nr 3 

1. Nazwa zbioru danych 

Dane osobowe rolników ryczałtowych w imieniu których wystawiane są faktury RR 

2. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru 
podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  
ul. Wojska Polskiego 28 
60-637 Poznań 
REGON: 000001844 
 
Dział Księgowości 
Dział Finansowy 

3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu 

4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi 

KALASOFT Sp. z o.o. 
ul. Władysława Nehringa 3 
60-247 Poznań 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,  
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Konieczność wystawienia faktury 

7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze 

Rolnicy współpracujący z Uczelnią 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

- imię i nazwisko; 
- adres; 
- NIP; 
- nr PESEL; 
- seria i nr dowodu osobistego; 
- nr rachunku bankowego 

9. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, 
czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą 

Dane są zbierane bezpośrednio od osób 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa 

Dane są udostępnione jednemu podmiotowi (patrz punkt 4) w ramach umowy. 
Dane są udostępnione podmiotowi w celu i na czas wdrożenia systemu informatycznego do zarządzania Uczelnią. 

11. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego 

 



Zbiór nr 4 

1. Nazwa zbioru danych 

Dane dot. pożyczek mieszkaniowych, zapomóg, zasiłków i świadczeń z tytułu wypoczynku z Funduszu Socjalnego 
udzielanych osobom niebędącym pracownikami Uczelni, emerytom, rencistom i ich rodzinom 

2. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru 
podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  
ul. Wojska Polskiego 28 
60-637 Poznań 
REGON: 000001844 
 
Dział Księgowości 
Dział Finansowy 
Dział Osobowy i Spraw Socjalnych 

3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu 

4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi 

KALASOFT Sp. z o.o. 
ul. Władysława Nehringa 3 
60-247 Poznań 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Dane są przetwarzane w celu udzielania pożyczek, zapomóg i zasiłków emerytowanym pracownikom Uczelni 

7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze 

Emerytowani pracownicy Uczelni 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

- imię, nazwisko; 
- adres zamieszkania; 
- nr PESEL; 
- seria i nr dowodu osobistego 

9. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, 
czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą 

Dane są zbierane bezpośrednio od zainteresowanych osób 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa 

Dane są udostępnione jednemu podmiotowi (patrz punkt 4) w ramach umowy. 
Dane są udostępnione podmiotowi w celu i na czas wdrożenia systemu informatycznego do zarządzania Uczelnią. 

11. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego 

 
 



 
Zbiór nr 5 

1. Nazwa zbioru danych 

Zbiór danych osobowych osób fizycznych służący do wystawiania faktur za wykonane usługi ( bez podpisanych wcześniej 
umów) 

2. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru 
podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  
ul. Wojska Polskiego 28 
60-637 Poznań 
REGON: 000001844 
 
Dział Finansowy 

3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu 

4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi 

KALASOFT Sp. z o.o. 
ul. Władysława Nehringa 3 
60-247 Poznań 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,  
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Dane są przetwarzane w celu wystawienia faktury 

7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze 

Osoby fizyczne świadczące usługi dla Uczelni 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

- imię, nazwisko; 
- adres zamieszkania; 
- nr PESEL; 
- NIP 

9. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, 
czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą 

Dane są zbierane bezpośrednio od osób 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa 

Dane są udostępnione jednemu podmiotowi (patrz punkt 4) w ramach umowy. 
Dane są udostępnione podmiotowi w celu i na czas wdrożenia systemu informatycznego do zarządzania Uczelnią. 

11. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego 

 

 



Zbiór nr 6 

1. Nazwa zbioru danych 

Zbiór danych osobowych osób fizycznych niebędących pracownikami Uczelni, które są przetwarzane w celu odbioru 
gotówki w kasie Uczelni 

2. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru 
podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  
ul. Wojska Polskiego 28 
60-637 Poznań 
REGON: 000001844 
 
Dział Finansowy 

3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu 

 

4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Dane są przetwarzane w celu identyfikacji osoby odbierającej gotówkę w kasie 

7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze 

Osoby fizyczne niebędące pracownikami Uczelni odbierające gotówkę w kasie Uczelni 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

- imię, nazwisko; 
- seria i nr dowodu osobistego 

9. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, 
czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą 

Dane są zbierane bezpośrednio od osób z dokumentu tożsamości 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym 
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa 

Dane nie są udostępniane 

11. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego 

 

 

 

 

Data ostatniej modyfikacji dokumentu 

04.02.2016 r. 


