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Załącznik nr 2 do umowy o współpracy w sprawie Krajowego Rejestru Matur 

pomiędzy UW i OKE oraz pomiędzy UW i Uczelnią 

 

§ 1 

Zasady przechowywania danych: 

1. W systemie KReM przechowuje się dane osobowe maturzystów oraz laureatów i finalistów 

olimpiad i konkursów, którzy zamierzają ubiegać się o przyjęcie na studia wyższe. Dane te 

obejmują: 

a. numer PESEL , 

b. wyniki egzaminów maturalnych, numer świadectwa/aneksu do świadectwa, wyniki 

olimpiad i konkursów oraz dane o ukończonej szkole średniej. 

2. Pierwszym zestawem danych przekazanym do systemu KReM są wyniki matur z maja 2006 

roku.  

3. Dane przekazane do KReM są tam przechowywane przez okres pięciu lat od ich przekazania, 

a następnie są usuwane. 

4. W przypadku aktualizacji (podwyższenie wyniku lub dodanie wyniku z nowego przedmiotu 

dodatkowego) pełne dane przechowywane są przez okres pięciu lat od ostatniej aktualizacji, 

a następnie są usuwane.  

§ 2 

Procedura przekazywania danych: 

1. Przepływ danych odbywa się poprzez wczytywanie do systemu KReM plików tekstowych oraz 

pobieranie z KReM plików tekstowych – bezpośrednio przez interfejs webowy lub poprzez 

wywoływanie usług sieciowych. 

2. Format plików jest opisany w specyfikacji technicznej systemu, dostępnej OKE i Uczelni. 

3. OKE wprowadza do systemu KReM wyniki matur wszystkich maturzystów ze swojego okręgu, 

którzy wyrazili zgodę na przekazywanie wyników Uczelniom w celu rekrutacji na studia. 

4. Uczelnia wprowadza do systemu KReM listę numerów PESEL swoich kandydatów na studia. 

5. Uczelnia pobiera z systemu KReM wyniki matur swoich kandydatów, które zostały 

wprowadzone do systemu przez OKE. 

§ 3 

Procedura aktualizacji danych: 

1. Dane są aktualizowane okresowo, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym do 31 marca 

każdego roku kalendarzowego. 

2. OKE przekazuje do systemu KReM nowe wyniki matur kandydata, którego wyniki uległy 

zmianie w jakimkolwiek stopniu, bądź ze względu na zmianę punktacji wcześniej zdawanego 

przedmiotu, bądź uzyskanie punktów z nowego przedmiotu.  

3. W systemie KReM w interfejsie Uczelni pojawia się informacja o zmianie danych maturzysty, 

którego dane Uczelnia pobrała wcześniej w danym roku kalendarzowym. 
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§ 4 

Procedura wyrażania przez maturzystę zgody na przekazywanie wyników matur Uczelni oraz jej 

wycofywania: 

1. Jeśli maturzysta wyrazi zgodę na przekazywanie wyników matur w jednej z sesji 

egzaminacyjnych, to OKE przekazuje komplet danych, zarówno z tej sesji, jak i ewentualnych 

sesji poprzedzających (z wyłączeniem danych tych maturzystów, których wcześniejsze wyniki 

pochodzą sprzed maja 2006 roku). 

2. Jeśli maturzysta wycofa zgodę na przekazywanie wyników matur w jednej z sesji 

egzaminacyjnych, to od tej pory aż do zmiany tej decyzji z systemu KReM do Uczelni nie są 

przekazywane żadne wyniki matur tego maturzysty. Przekazanie informacji z OKE do KReM o 

wycofaniu zgody odbywa się poprzez plik tekstowy z listą numerów PESEL kandydatów, 

którzy wycofali zgodę.  

3. KReM informuje Uczelnię w jej interfejsie o wycofaniu zgody przez maturzystę, którego dane 

uczelnia pobrała wcześniej w danym roku kalendarzowym. 

§ 5 

Procedura przekazywania maturzyście raportu o przechowywaniu i przetwarzaniu jego danych 

osobowych: 

1. W celu realizacji prawa każdej osoby do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w 

interfejsie OKE będzie dostępny raport z następującymi danymi: 

a. dane maturzysty przekazane z OKE, data przekazania, nazwa OKE, 

b. dane maturzysty przekazane do Uczelni, data przekazania, nazwa Uczelni, 

c. data wycofania zgody przekazana przez OKE, data przekazania, nazwa OKE, 

d. data wycofania zgody przekazana do uczelni, data przekazania, nazwa Uczelni. 

2. Zakłada się, że przesłanie danych z OKE do KReM odbywa się jedynie w sytuacji, gdy OKE 

posiada zgodę maturzysty na przekazanie danych.   

§ 6 

Procedury bezpieczeństwa stosowane w systemie KReM: 

1. Bezpośredni dostęp do serwera systemu KReM ma jedynie administrator systemu. Nie są 

dozwolone wejścia na serwer z innych maszyn niż konsola administratora. Serwer jest 

chroniony zaporą ogniową. 

2. Serwis KReM jest identyfikowany certyfikatem wystawionym przez stosowny urząd 

uprawniony do wydawania certyfikatów. 

3. Konta dla użytkowników z uczelni i użytkowników z OKE są zakładane w KReM przez 

administratora systemu, na podstawie danych przekazanych na piśmie i opatrzonych 

odręcznym podpisem użytkownika i jego przełożonego. Dane zawierają nazwisko, imię, adres 

poczty elektronicznej oraz numer telefonu użytkownika. Użytkownik generuje klucz prywatny 

i publiczny, przy czym klucz prywatny zachowuje tylko do swojej wiadomości, a klucz 

publiczny przekazuje do systemu KReM. Klucz zachowuje ważność przez rok od dnia 

utworzenia. Prawdziwość odcisku klucza jest potwierdzona telefonicznie. Podczas tworzenia 

klucza użytkownik podaje swoje imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz nazwę 
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uczelni. Dane te muszą być zgodne z danymi przekazanymi na piśmie. Użytkownik rejestruje 

się w systemie KReM i aktywuje utworzone konto w ciągu 14 dni od dnia otrzymania 

informacji o jego utworzeniu. 

4. Dane z OKE do KReM są przekazywane w pliku tekstowym i podpisane kluczem prywatnym 

użytkownika z OKE. 

5. Dane z Uczelni do KReM są przekazywane w pliku tekstowym i podpisane kluczem 

prywatnym użytkownika z Uczelni. 

6. Pliki przekazywane z KReM do Uczelni i do OKE są podpisane kluczem prywatnym 

administratora KReM. 

7. Transmisja danych do i z systemu jest szyfrowana.  

8. Następujące operacje są odnotowywane w dziennikach systemowych: 

a. przekazanie klucza publicznego, 

b. tworzenie, usuwanie i zmiana danych kont użytkowników, 

c. logowanie i wylogowanie (identyfikator użytkownika i IP komputera), 

d. niepoprawne logowania (IP komputera), 

e. wczytanie do systemu przez OKE pliku z wynikami matur, 

f. wczytanie do systemu przez OKE pliku z numerami PESEL maturzystów, którzy 

wycofali zgodę na przekazywanie danych,  

g. wczytanie do systemu przez Uczelnię pliku z numerami PESEL kandydatów, 

h. pobranie z systemu przez Uczelnię pliku z wynikami matur kandydatów, 

i. pobranie z systemu przez Uczelnię pliku z numerami PESEL kandydatów, którzy 

wycofali zgodę na przekazywanie wyników matur. 

9. Wszystkie pliki wczytywane do systemu są przechowywane w systemie w oryginalnej postaci 

i mogą być przeglądane przez administratora systemu. 

10. Operacje dostępne w interfejsie Uczelni: 

a. przekazanie klucza publicznego, 

b. przekazanie do systemu pliku z numerami PESEL kandydatów, 

c. pobranie z systemu pliku z wynikami matur kandydatów, 

d. pobranie z systemu pliku z numerami PESEL kandydatów, którzy wycofali zgodę na 

przekazywanie danych maturalnych. 

11. Operacje dostępne w interfejsie OKE: 

a. przekazanie klucza publicznego, 

b. przekazanie do systemu pliku z wynikami maturzystów, 

c. przekazanie do systemu pliku z numerami PESEL kandydatów, którzy wycofali zgodę 

na przekazywanie danych maturalnych, 

d. sporządzenie i wydruk raportu o przechowywanych w systemie danych maturzysty i 

wykonywanych na nich operacjach. 

  


