URZĄD MIEJSKI W STAWISKACH
Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych

Nazwa zbioru

1.System zbiorów
danych ewidencji
miejscowości ulic i
adresów oraz
związanych z tą
ewidencją usług do
ewidencji zbiorów i
usług danych
przestrzennych

Administrator
Danych
Osobowych

Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03298
REGON:
000528830
Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Nie dotyczy

Podmiot
któremu
powierzono
przetwarzanie
danych (art.
31
uodo)
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Przedstawiciel
ADO (art. 31a
uodo)

Podstawa prawna
upoważniająca do
prowadzenia zbioru

Cel przetwarzania
danych w zbiorze

Kategorie osób,
których dane są
przetwarzane

Zakres danych
przetwarzanych w zbiorze

Sposób zbierania
danych do zbioru

Sposób
udostępniania
danych ze zbioru

Oznaczenie
odbiory/kategorii
odbiorców,
którym dane
mogą być
przekazywane

Przekaz.
danych do
państwa
trzeciego (art. 7
pkt 7)

Ustawa z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z
2015 r. poz. 520 z późn.
zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa.

Osoby fizyczne

Nazwisko i imię, adres
zamieszkania lub pobytu,
numer telefonu.

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 7 września
1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa.

Młodociani
pracownicy,
pracodawcy.

Nazwisko i imię, data
urodzenia, miejsce urodzenia,
adres zamieszkania lub
pobytu, numer PESEL,
miejsce pracy, zawód

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą lub z
innych źródeł niż
osoba, której dane
dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

ustawą z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013
r. poz. 594 z późn. zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa.

Radni, pracownicy
Urzędu Miejskiego w
Stawiskach oraz
kierowników
jednostek
organizacyjnych.

Nazwisko i imię, data i
miejsce urodzenia, miejsce
pracy, adres zamieszkania lub
pobytu

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
22.06.2015
Data ostatniej
aktualizacji informacji:
13.11.2014
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO:13.11.2014
2. Refundacja
wynagrodzeń
młodocianych
pracowników
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
22.06.2015
Data ostatniej
aktualizacji informacji:
20.01.2014
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO:20.01.2014
3. Oświadczenia
majątkowe radnych,
pracowników urzędu i
jednostek
organizacyjnych
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
22.06.2015

Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03298
REGON:
000528830
Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03298
REGON:
000528830
Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Data ostatniej
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URZĄD MIEJSKI W STAWISKACH
Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych
Nazwa zbioru

Przedstawiciel
ADO (art. 31a
uodo)

Podmiot
któremu
powierzono
przetwarzanie
danych (art.
31
uodo)

Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03298
REGON:
000528830
Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i
archiwach (Dz. U. z 2011
r. Nr 123, poz. 698 z
późn. zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa.

Osoby, których
dotyczą materiały
archiwalne powstałe i
powstające w
związku z
działalnością
jednostki samorządu
terytorialnego w
której zostały
utworzone

Nazwiska i imiona, Imiona
rodziców, data i miejsce
urodzenia, adres zamieszkania
lub pobytu, PESEL, NIP,
miejsce pracy, zawód,
wykształcenie, seria i nr
dowodu osobistego, numer
telefonu

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą lub z
innych źródeł niż
osoba, której dane
dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03298
REGON:
000528830
Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 7 września
1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa.

Pracownicy Urzędu,
radni, osoby
zatrudnione w
placówkach
oświatowych, byli
pracownicy placówek
oświatowych,
pracownicy pracujący
na umowę – zlecenie
lub o dzieło.

Nazwiska i imiona, Imiona
rodziców, data i miejsce
urodzenia, adres zamieszkania
lub pobytu, PESEL, NIP,
miejsce pracy, zawód,
wykształcenie, seria i nr
dowodu osobistego, numer
telefonu

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą lub z
innych źródeł niż
osoba, której dane
dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa.

Właściciele
nieruchomoście

Nazwiska i imiona, Imiona
rodziców, data i miejsce
urodzenia, adres zamieszkania
lub pobytu, PESEL, NIP, seria
i nr dowodu osobistego, numer
telefonu, częstotliwość
wywozu nieczystości, liczba
osób zamieszkujących na
nieruchomości

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą lub z
innych źródeł niż
osoba, której dane
dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Administrator
Danych
Osobowych

Podstawa prawna
upoważniająca do
prowadzenia zbioru

Cel przetwarzania
danych w zbiorze

Kategorie osób,
których dane są
przetwarzane

Zakres danych
przetwarzanych w zbiorze

Sposób zbierania
danych do zbioru

Sposób
udostępniania
danych ze zbioru

Oznaczenie
odbiory/kategorii
odbiorców,
którym dane
mogą być
przekazywane

Przekaz.
danych do
państwa
trzeciego (art. 7
pkt 7)

aktualizacji informacji:
20.01.2014
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO:20.01.2014
4. Kwerendy archiwalne
w dokumentacji w
archiwum zakładowym
(zaświadczenia)
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
22.06.2015
Data ostatniej
aktualizacji informacji:
10.12.2013
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO: 10.12.2013
5. Kadry i płace – dane
pracownicze
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
22.06.2015

ustawą z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013
r. poz. 594 z późn. zm.)

Data ostatniej
aktualizacji informacji:
10.12.2013

Ustawa z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2014 r. poz.
191)

Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO: 10.12.2013

6. Gospodarowanie
odpadami na terenie
gminy
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
22.06.2015

Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03298
REGON:
000528830
Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. z 2014 r. poz.
1502)
Ustawa z dnia 13
września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i
porządku w gminach
(Dz.U. z 2013 r. poz.
1399 t.j.)

Data ostatniej
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URZĄD MIEJSKI W STAWISKACH
Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych
Nazwa zbioru

Przedstawiciel
ADO (art. 31a
uodo)

Podmiot
któremu
powierzono
przetwarzanie
danych (art.
31
uodo)

Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03298
REGON:
000528830
Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 26
października 1982 r. o
wychowaniu w
trzeźwości i
przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z
2012 r. poz. 1356 t.j. z
późn. zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa.

Osoby nadużywające
alkoholu oraz
członkowie ich
rodzin.

imię i nazwisko, dane
adresowe, PESEL, telefon,
seria i nr dowodu osobistego,
informacje o nałogach,
skazaniach, mandatach
karnych, orzeczeń o ukaraniu,
innych orzeczeń wydanych w
postępowaniu sądowym lub
administracyjnym

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą lub z
innych źródeł niż
osoba, której dane
dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03298
REGON:
000528830
Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 7 września
1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa.

Młodzież w wieku
16-18 lat.

Nazwisko i imię dziecka,
imiona ojca, miejsce
zamieszkania, data
zameldowania, data urodzenia.

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą lub z
innych źródeł niż
osoba, której dane
dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03298
REGON:
000528830
Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 7 września
1991 o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa.

Uczniowie szkół
uczęszczający do
szkół na terenie
gminy Stawiski,
korzystający z
programu pomocy
"Wyprawka szkolna".

Imię i Nazwisko, Adres,
PESEL, data urodzenia,
imiona rodziców.

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą lub z
innych źródeł niż
osoba, której dane
dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Administrator
Danych
Osobowych

Podstawa prawna
upoważniająca do
prowadzenia zbioru

Cel przetwarzania
danych w zbiorze

Kategorie osób,
których dane są
przetwarzane

Zakres danych
przetwarzanych w zbiorze

Sposób zbierania
danych do zbioru

Sposób
udostępniania
danych ze zbioru

Oznaczenie
odbiory/kategorii
odbiorców,
którym dane
mogą być
przekazywane

Przekaz.
danych do
państwa
trzeciego (art. 7
pkt 7)

aktualizacji informacji:
13.11.2014
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO:13.11.2014
7. Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych w
Stawiskach
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
22.06.2015
Data ostatniej
aktualizacji informacji:
15.01.2014
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO:15.01.2014
8. Ewidencja dzieci i
realizacja nauki w
wieku od 16-18 lat
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
22.06.2015
Data ostatniej
aktualizacji informacji:
20.01.2014
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO:20.01.2014
9. Rejestr wniosków i
decyzji o przyznaniu
pomocy materialnej o
charakterze socjalnym
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
22.06.2015
Data ostatniej
aktualizacji informacji:
27.02.2014
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URZĄD MIEJSKI W STAWISKACH
Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych
Nazwa zbioru

Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO:27.02.2014
10. Rejestr wniosków w
sprawie udostępnienia
informacji publicznej
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
22.06.2015

Przedstawiciel
ADO (art. 31a
uodo)

Podmiot
któremu
powierzono
przetwarzanie
danych (art.
31
uodo)

Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03298
REGON:
000528830
Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do
informacji publicznej
(Dz. U. z 2014 r. poz. 782
z późn. zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa.

Wnioskodawcy

Data, podmiot udostępniający
informację, osoba lub podmiot
wytwarzający informację, data
udostępnienia, forma
udostępnienia informacji.

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą lub z
innych źródeł niż
osoba, której dane
dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03298
REGON:
000528830
Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta nauczyciela
(Dz. U. z 2014 r. poz. 191
z późn. zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa.

Nauczyciele
zatrudnieni w
szkołach
prowadzonych przez
gminę.

Imię i Nazwisko, Adres,
PESEL, data urodzenia,
miejsce pracy, zawód,
wykształcenie, numer telefonu.

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą lub z
innych źródeł niż
osoba, której dane
dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03298
REGON:
000528830
Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Nie dotyczy

Nie dotyczy

ustawa z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z
2015 r. poz.7199 ze zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa.

Osoby składające
wnioski.

Imię i nazwisko, dane
adresowe, telefon, własność
nieruchomości

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Administrator
Danych
Osobowych

Podstawa prawna
upoważniająca do
prowadzenia zbioru

Cel przetwarzania
danych w zbiorze

Kategorie osób,
których dane są
przetwarzane

Zakres danych
przetwarzanych w zbiorze

Sposób zbierania
danych do zbioru

Sposób
udostępniania
danych ze zbioru

Oznaczenie
odbiory/kategorii
odbiorców,
którym dane
mogą być
przekazywane

Przekaz.
danych do
państwa
trzeciego (art. 7
pkt 7)

Data ostatniej
aktualizacji informacji:
27.02.2014
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO:27.02.2014
11. Rejestr wydanych
aktów nadania stopnia
awansu zawodowego
nauczyciela
mianowanego
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
22.06.2015
Data ostatniej
aktualizacji informacji:
27.02.2014
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO:27.02.2014
12. Rejestr wydanych
decyzji o warunkach
zabudowy oraz
inwestycji celu
publicznego
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
22.06.2015
Data ostatniej
aktualizacji informacji:
27.02.2014
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URZĄD MIEJSKI W STAWISKACH
Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych
Nazwa zbioru

Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO:27.02.2014
13. Stypendia szkolne,
socjalne i naukowe
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
22.06.2015

Przedstawiciel
ADO (art. 31a
uodo)

Podmiot
któremu
powierzono
przetwarzanie
danych (art.
31
uodo)

Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03298
REGON:
000528830
Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 7 września
1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa.

Uczniowie i ich
opiekunowie prawni.

Nazwiska i imiona, Imiona
rodziców, data i miejsce
urodzenia, adres zamieszkania
lub pobytu, PESEL, NIP,
miejsce pracy, zawód,
wykształcenie, seria i nr
dowodu osobistego, numer
telefonu, Osiągnięcia
sportowe, wyróżnienia, medale
, informacja o szkole, opinia
dyrektora szkoły, miesięczne
dochody członków rodziny,
informacje dotyczące
świadczeń socjalnych.

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03298
REGON:
000528830
Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 15
kwietnia 2011 r. o
systemie informacji
oświatowej (Dz. U. z
2015 r. poz. 45 j.t.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa.

Pracownicy jednostek
oświatowych

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03298
REGON:
000528830
Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. z 2014 r. poz.
1502)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa.

Pracownicy, byli
pracownicy,
kontrahenci

PESEL, Rok urodzenia,
nazwisko i Imię, Adres
zamieszkania, Imiona
rodziców, Płeć, Rok
urodzenia, Forma i wymiar
zatrudnienia, Stopień awansu
zawodowego, Przygotowanie
pedagogiczne, Formy
kształcenia i doskonalenia,
Informacje o sprawowanych
funkcjach i zajmowanych
stanowiskach, Rodzaj
prowadzonych zajęć albo
przyczyny nieprowadzenia
zajęć, Staż pracy, w tym staż
pedagogiczny, Informacja o
rodzaju i wysokości
wynagrodzenia
Imię i nazwisko, adres
zamieszkania lub pobytu, NIP,
numer rachunku bankowego

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Dopełnienie
obowiązków

Osoby realizujące
zadania w zakresie

- imię i nazwisko, dane
adresowe,

Zbieranie głównie
od osób których

Dane mogą być
udostępniane innym

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Administrator
Danych
Osobowych

Podstawa prawna
upoważniająca do
prowadzenia zbioru

Cel przetwarzania
danych w zbiorze

Kategorie osób,
których dane są
przetwarzane

Data ostatniej
aktualizacji informacji:
21.03.2014
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO:21.03.2014
14. System informacji
oświatowej
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
22.06.2015
Data ostatniej
aktualizacji informacji:
13.12.2013
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO:
15. System przelewów
bankowych
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
22.06.2015

Ustawa z dnia 7 września
1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.)

Data ostatniej
aktualizacji informacji:
20.01.2015
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO:
16. Rejestr świadczeń
osobistych i rzeczowych

Zakres danych
przetwarzanych w zbiorze

Sposób zbierania
danych do zbioru

Sposób
udostępniania
danych ze zbioru

Oznaczenie
odbiory/kategorii
odbiorców,
którym dane
mogą być
przekazywane

Przekaz.
danych do
państwa
trzeciego (art. 7
pkt 7)

ustawą z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013
r. poz. 594 z późn. zm.)
Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03-

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 21
listopada 1967 r. o
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URZĄD MIEJSKI W STAWISKACH
Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych
Nazwa zbioru

na rzecz obrony
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
22.06.2015

Administrator
Danych
Osobowych

Przedstawiciel
ADO (art. 31a
uodo)

Podmiot
któremu
powierzono
przetwarzanie
danych (art.
31
uodo)

298
REGON:
000528830
Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Podstawa prawna
upoważniająca do
prowadzenia zbioru

Cel przetwarzania
danych w zbiorze

Kategorie osób,
których dane są
przetwarzane

powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2015 r.
poz. 827 z późniejszymi
zmianami)

określonych w
przepisach prawa.

zarządzania
kryzysowego oraz
spraw wojskowych.

Zakres danych
przetwarzanych w zbiorze

Sposób zbierania
danych do zbioru

Sposób
udostępniania
danych ze zbioru

dane dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Oznaczenie
odbiory/kategorii
odbiorców,
którym dane
mogą być
przekazywane

Przekaz.
danych do
państwa
trzeciego (art. 7
pkt 7)

Data ostatniej
aktualizacji informacji:
27.02.2014
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO:27.02.2014
17. Wyprawka szkolna
(dofinansowanie do
podręczników)
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
22.06.2015

Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03298
REGON:
000528830
Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Nie dotyczy

Nie dotyczy

ustawa z dnia 7 września
1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa.

Osoby składające
wnioski.

Imię i nazwisko
wnioskodawcy, adres, kwota
do wypłaty, Imię i nazwisko
ucznia

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03298
REGON:
000528830
Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz.
U. z 2013 r. poz. 1232 z
późn. zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa.

wnioskodawcy

- imię i nazwisko, dane
adresowe, PESEL, telefon,
NIP

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03298
REGON:
000528830
Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 7 września
1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa.

Nauczyciele
zatrudnieni w
placówkach
edukacyjnych gminy
Stawiski

Imię i Nazwisko, miejsce
pracy, zawód i wykształcenie

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą lub z
innych źródeł niż
osoba, której dane
dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Data ostatniej
aktualizacji informacji:
26.02.2014
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO:26.02.2014
18. Rejestr decyzji
środowiskowych
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
22.06.2015
Data ostatniej
aktualizacji informacji:
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO:
19. Zbiorczy arkusz
organizacyjny szkół i
Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w
Stawiskach
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:

Ustawa z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta
Nauczyciela (Dz.U. z
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URZĄD MIEJSKI W STAWISKACH
Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych
Nazwa zbioru

Administrator
Danych
Osobowych

Przedstawiciel
ADO (art. 31a
uodo)

Podmiot
któremu
powierzono
przetwarzanie
danych (art.
31
uodo)

22.06.2015

Podstawa prawna
upoważniająca do
prowadzenia zbioru

Cel przetwarzania
danych w zbiorze

Kategorie osób,
których dane są
przetwarzane

Zakres danych
przetwarzanych w zbiorze

Sposób zbierania
danych do zbioru

Sposób
udostępniania
danych ze zbioru

Oznaczenie
odbiory/kategorii
odbiorców,
którym dane
mogą być
przekazywane

Przekaz.
danych do
państwa
trzeciego (art. 7
pkt 7)

2014r., poz. 191)

Data ostatniej
aktualizacji informacji:
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO:
20. Rejestr zezwoleń na
sprzedaż napojów
alkoholowych
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
22.06.2015

Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03298
REGON:
000528830
Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 26
października 1982 r. o
wychowaniu w
trzeźwości i
przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z
2012 r. poz. 1356 t.j. z
późn. zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa.

Osoby fizyczne i
osoby prawne

imię nazwisko, dane adresowe,
telefon, NIP, REGON, seria i
nr dowodu osobistego,

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03298
REGON:
000528830
Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Nie dotyczy

Nie dotyczy

ustawa z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013
r. poz. 594 z późn. zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa.

Radni Rady Gminy
Stawiski.

imię i nazwisko, treść wniosku
lub interpelacji, komu
przekazano do załatwienia,
data udzielenia odpowiedzi.

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03298
REGON:
000528830
Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Nie dotyczy

Nie dotyczy

ustawa z dnia 24 września
2010 r. o ewidencji
ludności (Dz. U. z 2015 r.
poz. 388 z późn. zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa.

Mieszkańcy gminy
Stawiski

imię i nazwisko, imiona
rodziców, data urodzenia,
miejsce urodzenia, adres
zamieszkania lub pobytu,
PESEL, Seria i Numer
dowodu osobistego, nazwisko
rodowe; miejsce urodzenia;
kraj urodzenia; stan cywilny;
oznaczenie aktu urodzenia i
urzędu stanu cywilnego, w
którym został on sporządzony;
płeć; obywatelstwo albo status
bezpaństwowca; imię i
nazwisko rodowe oraz numer
PESEL małżonka, jeżeli został

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Data ostatniej
aktualizacji informacji:
07.11.2014
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO:07.11.2014
21. Rejestr wniosków i
interpelacji radnych
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
22.06.2015
Data ostatniej
aktualizacji informacji:
12.11.2014
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO:12.11.2014
22. Rejestr
mieszkańców i
zamieszkania
cudzoziemców
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
22.06.2015
Data ostatniej
aktualizacji informacji:
02.03.2015
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URZĄD MIEJSKI W STAWISKACH
Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych
Nazwa zbioru

Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO: 02.03.2015

Administrator
Danych
Osobowych

Przedstawiciel
ADO (art. 31a
uodo)

Podmiot
któremu
powierzono
przetwarzanie
danych (art.
31
uodo)

Podstawa prawna
upoważniająca do
prowadzenia zbioru

Cel przetwarzania
danych w zbiorze

Kategorie osób,
których dane są
przetwarzane

Zakres danych
przetwarzanych w zbiorze

Sposób zbierania
danych do zbioru

Sposób
udostępniania
danych ze zbioru

Oznaczenie
odbiory/kategorii
odbiorców,
którym dane
mogą być
przekazywane

Przekaz.
danych do
państwa
trzeciego (art. 7
pkt 7)

mu nadany; data zawarcia
związku małżeńskiego,
oznaczenie aktu małżeństwa i
urzędu stanu cywilnego, w
którym został on sporządzony,
data rozwiązania związku
małżeńskiego, sygnatura akt i
oznaczenie sądu, który
rozwiązał małżeństwo,
sygnatura akt i oznaczenie
sądu, który ustalił nieistnienie
małżeństwa, sygnatura akt i
oznaczenie sądu, który
unieważnił małżeństwo, data
zgonu małżonka albo data
znalezienia jego zwłok,
oznaczenie jego aktu zgonu i
urzędu stanu cywilnego, w
którym ten akt został
sporządzony; kraj
poprzedniego miejsca
zamieszkania; data
wymeldowania z miejsca
pobytu stałego; adres i data
zameldowania na pobyt
czasowy oraz data upływu
deklarowanego terminu
pobytu; data wymeldowania z
miejsca pobytu czasowego;
data wyjazdu poza granice
Rzeczypospolitej Polskiej
trwającego dłużej niż 6
miesięcy i wskazanie kraju
wyjazdu; data powrotu z
wyjazdu poza granice
Rzeczypospolitej Polskiej
trwającego dłużej niż 6
miesięcy; seria, numer i data
ważności ostatniego wydanego
paszportu obywatela
polskiego; seria, numer i data
ważności dokumentu podróży
cudzoziemca, a w przypadku
cudzoziemców, o których
mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. a
i b, ważnego dokumentu
podróży lub innego ważnego
dokumentu potwierdzającego
tożsamość i obywatelstwo;
data upływu deklarowanego
przez cudzoziemca terminu
pobytu; data zgonu albo data
znalezienia zwłok, numer aktu
zgonu i oznaczenie urzędu
stanu cywilnego, w którym ten
akt został sporządzony.
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URZĄD MIEJSKI W STAWISKACH
Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych
Nazwa zbioru

23. Teczki osobowe
pracowników
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
22.06.2015

Administrator
Danych
Osobowych

Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03298
REGON:
000528830
Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Przedstawiciel
ADO (art. 31a
uodo)

Podmiot
któremu
powierzono
przetwarzanie
danych (art.
31
uodo)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Kategorie osób,
których dane są
przetwarzane

Zakres danych
przetwarzanych w zbiorze

Sposób zbierania
danych do zbioru

Sposób
udostępniania
danych ze zbioru

Przekaz.
danych do
państwa
trzeciego (art. 7
pkt 7)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa.

Pracownicy Urzędu,
radni, osoby
zatrudnione w
placówkach
oświatowych, byli
pracownicy placówek
oświatowych,
pracownicy pracujący
na umowę – zlecenie
lub o dzieło.

Nazwiska i imiona, Imiona
rodziców, data i miejsce
urodzenia, adres zamieszkania
lub pobytu, PESEL, NIP,
miejsce pracy, zawód,
wykształcenie, seria i nr
dowodu osobistego, numer
telefonu

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą lub z
innych źródeł niż
osoba, której dane
dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa.

Obywatele skazani
wyrokiem sądowym

Imię i Nazwisko, Dane
adresowe, PESEL, data
urodzenia.

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą lub z
innych źródeł niż
osoba, której dane
dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa

Osoby zatrudnione w
ramach prac
społeczno –
użytecznych, robót
publicznych i
interwencyjnych

Imię i Nazwisko, nr telefonu,
adres zamieszkania, PESEL,
nr i seria dowodu osobistego

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą lub z
innych źródeł niż
osoba, której dane
dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2014 r. poz.
191)

Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO:

Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
22.06.2015

Ustawa z dnia 7 września
1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.)

Cel przetwarzania
danych w zbiorze

ustawą z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013
r. poz. 594 z późn. zm.)

Data ostatniej
aktualizacji informacji:

24. Zbiór dotyczący
współdziałania z
organami ścigania i
wymiarem
sprawiedliwości

Podstawa prawna
upoważniająca do
prowadzenia zbioru

Oznaczenie
odbiory/kategorii
odbiorców,
którym dane
mogą być
przekazywane

Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03298
REGON:
000528830
Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03298
REGON:
000528830
Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. z 2014 r. poz.
1502)
Ustawa z dnia 6 czerwca
1997 r. Kodeks karny
wykonawczy (Dz. U. z
1997 r. Nr 90, poz. 557)

Data ostatniej
aktualizacji informacji:
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO:
25. Zbiór danych dot.
osób zatrudnionych w
ramach prac społeczno
– użytecznych, robót
publicznych i prac
interwencyjnych
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
22.06.2015

Ustawa z dnia 20
kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2015 r. poz. 149
t.j.)
Ustawa z dnia 21
listopada 2008 r. o
pracownikach
samorządowych (Dz. U. z
2014 r. poz. 1202 t.j.)

Data ostatniej
aktualizacji informacji:
Data Wpisu do rejestru
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Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych
Nazwa zbioru

prowadzonego przez
GIODO:
26. Zbiór dokumentów
dotyczący osób
startujących w naborze
na wolne stanowiska
urzędnicze, podania o
pracę i CV
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
22.06.2015

Przedstawiciel
ADO (art. 31a
uodo)

Podmiot
któremu
powierzono
przetwarzanie
danych (art.
31
uodo)

Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03298
REGON:
000528830
Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 20
kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2015 r. poz. 149
t.j.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa

Osoby, kandydujące
na wolne stanowisko
pracy do UM
Stawiski.

Imię i Nazwisko, nr telefonu,
adres zamieszkania, PESEL,
nr i seria dowodu osobistego

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą lub z
innych źródeł niż
osoba, której dane
dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03298
REGON:
000528830
Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 11
kwietnia 2003 r. o
kształtowaniu ustroju
rolnego (Dz. U. z 2012r,
poz 803)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa

Rolnicy

imię i nazwisko , dane
adresowe, Nr i seria DO,
PESEL,

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą lub z
innych źródeł niż
osoba, której dane
dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03298
REGON:
000528830
Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 21
listopada 1967 r. o
powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2015 r.
poz. 827 z późniejszymi
zmianami)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa.

Osoby podlegające
kwalifikacji
wojskowej.

imię i nazwisko, nazwisko
rodowe, miejsce urodzenia,
dane adresowe, nr pesel, seria
i numer dowodu osobistego,

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą lub z
innych źródeł niż
osoba, której dane
dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Administrator
Danych
Osobowych

Podstawa prawna
upoważniająca do
prowadzenia zbioru

Cel przetwarzania
danych w zbiorze

Kategorie osób,
których dane są
przetwarzane

Zakres danych
przetwarzanych w zbiorze

Sposób zbierania
danych do zbioru

Sposób
udostępniania
danych ze zbioru

Oznaczenie
odbiory/kategorii
odbiorców,
którym dane
mogą być
przekazywane

Przekaz.
danych do
państwa
trzeciego (art. 7
pkt 7)

Data ostatniej
aktualizacji informacji:
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO:
27. Rejestr wydanych
zaświadczeń dotyczący
prowadzenia
gospodarstwa rolnego
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
22.06.2015
Data ostatniej
aktualizacji informacji:
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO:
28. System zbiorów
dotyczący
stawiennictwa osób do
kwalifikacji wojskowej
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
22.06.2015
Data ostatniej
aktualizacji informacji:
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO:
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URZĄD MIEJSKI W STAWISKACH
Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych
Nazwa zbioru

29. System zbiorów
dotyczący
przekształcenia
użytkowania
wieczystego
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
22.06.2015

Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03298
REGON:
000528830
Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Nie dotyczy

Podmiot
któremu
powierzono
przetwarzanie
danych (art.
31
uodo)
Nie dotyczy

Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03298
REGON:
000528830
Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Nie dotyczy

Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03298
REGON:
000528830
Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03298
REGON:
000528830

Administrator
Danych
Osobowych

Przedstawiciel
ADO (art. 31a
uodo)

Podstawa prawna
upoważniająca do
prowadzenia zbioru

Cel przetwarzania
danych w zbiorze

Kategorie osób,
których dane są
przetwarzane

Zakres danych
przetwarzanych w zbiorze

Sposób zbierania
danych do zbioru

Sposób
udostępniania
danych ze zbioru

Oznaczenie
odbiory/kategorii
odbiorców,
którym dane
mogą być
przekazywane

Przekaz.
danych do
państwa
trzeciego (art. 7
pkt 7)

Ustawa z dnia 29 lipca
2005 r. o przekształceniu
prawa użytkowania
wieczystego w prawo
własności nieruchomości
(Dz .U. z 2012 r. poz. 83
t.j.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa.

Osoby fizyczne i
prawne

imię i nazwisko, adres, nr NIP,
nr pesel, nr działki,
powierzchnia działki,
położenie działki,
opłata za użytkowanie
wieczyste.

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą lub z
innych źródeł niż
osoba, której dane
dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

ustawa z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.
U. z 2015 r. poz.782 z
późn. zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa.

Osoby zbywające,
nabywające i
zmieniające
przeznaczenie
gruntów

imię i nazwisko, dane
adresowe, PESEL, telefon,
seria i nr dowodu osobistego,
NIP, kwota finansowa,
wartość nieruchomości,
zobowiązania bankowe,

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą lub z
innych źródeł niż
osoba, której dane
dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

ustawa z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.
U. z 2015 r. poz.782 z
późn. zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa.

Osoby dzierżawiące
grunty

imię i nazwisko, dane
adresowe, PESEL, telefon, nr i
seria dowodu osobistego,

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą lub z
innych źródeł niż
osoba, której dane
dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

ustawa z dnia 24
października 1974 r.
Prawo wodne (Dz. U. z
2015 r., poz. 469 z późn.
zm)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa.

imię i nazwisko, dane
adresowe, PESEL, telefon,

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą lub z
innych źródeł niż
osoba, której dane

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Data ostatniej
aktualizacji informacji:
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO:
30. System zbiorów
dotyczący nabycia,
zbycia, zamiany
gruntów
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
22.06.2015
Data ostatniej
aktualizacji informacji:
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO:
31. System zbiorów
dotyczący dzierżawy
gruntów
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
22.06.2015
Data ostatniej
aktualizacji informacji:
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO:
32. System zbiorów
dotyczący uzgodnień
melioracyjnych
Data wpisu informacji
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Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych
Nazwa zbioru

do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
22.06.2015

Administrator
Danych
Osobowych

Przedstawiciel
ADO (art. 31a
uodo)

Podmiot
któremu
powierzono
przetwarzanie
danych (art.
31
uodo)

Podstawa prawna
upoważniająca do
prowadzenia zbioru

Cel przetwarzania
danych w zbiorze

Kategorie osób,
których dane są
przetwarzane

Zakres danych
przetwarzanych w zbiorze

Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Sposób zbierania
danych do zbioru

Sposób
udostępniania
danych ze zbioru

dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

prawa

Oznaczenie
odbiory/kategorii
odbiorców,
którym dane
mogą być
przekazywane

Przekaz.
danych do
państwa
trzeciego (art. 7
pkt 7)

Data ostatniej
aktualizacji informacji:
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO:
33. System zbiorów
dotyczących zezwoleń
na wycinkę drzew i
krzewów
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
22.06.2015

Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03298
REGON:
000528830
Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz.
U. 2013 r. poz. 627 z
późn. zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa.

wnioskodawcy

imię i nazwisko, dane
adresowe, PESEL, telefon,
własność nieruchomości oraz
jej położenie

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą lub z
innych źródeł niż
osoba, której dane
dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03298
REGON:
000528830
Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z
2015 r. poz. 520 z późn.
zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa.

właściciele
nieruchomości, osoby
nimi władające,
wnioskujący o
wydanie
zaświadczenia

imię i nazwisko, dane
adresowe, PESEL, telefon,
położenie nieruchomości i
własność,

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą lub z
innych źródeł niż
osoba, której dane
dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03298
REGON:
000528830
Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Nie dotyczy

Nie dotyczy

ustawa z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z
2013 r. poz. 907 z późn.
zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa.

Wykonawcy

imię i nazwisko, dane
adresowe, PESEL, telefon,
gwarancje bankowe,
dokumentacja objęta tajemnicą
handlową, kwoty finansowe,
imiona rodziców, data
urodzenia, miejsce urodzenia,
NIP, miejsce pracy, zawód,
wykształcenie, seria i numer
dowodu osobistego, numer
telefonu , skazania

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą lub z
innych źródeł niż
osoba, której dane
dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Data ostatniej
aktualizacji informacji:
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO:
34. System zbiorów
dotyczący podziałów i
rozgraniczeń
nieruchomości
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
22.06.2015
Data ostatniej
aktualizacji informacji:
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO:
35. Zbiór danych
dotyczących
uczestników zamówień
publicznych
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
22.06.2015
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Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych
Nazwa zbioru

Administrator
Danych
Osobowych

Przedstawiciel
ADO (art. 31a
uodo)

Podmiot
któremu
powierzono
przetwarzanie
danych (art.
31
uodo)

Podstawa prawna
upoważniająca do
prowadzenia zbioru

Cel przetwarzania
danych w zbiorze

Kategorie osób,
których dane są
przetwarzane

Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
22.06.2015

Sposób zbierania
danych do zbioru

Przekaz.
danych do
państwa
trzeciego (art. 7
pkt 7)

lub inne orzeczenia sądowe.

Data ostatniej
aktualizacji informacji:
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO:
36. System zbiorów
dotyczący funduszy
unijnych – PEFS –
wnioski o dotację z UE
– P.O. kapitał ludzki

Zakres danych
przetwarzanych w zbiorze

Sposób
udostępniania
danych ze zbioru

Oznaczenie
odbiory/kategorii
odbiorców,
którym dane
mogą być
przekazywane

Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03298
REGON:
000528830
Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Nie dotyczy

Nie dotyczy

ustawa z dnia 20 kwietnia
2004 r. o Narodowym
Planie Rozwoju (Dz. U. z
2014 r., poz. 1448 z późn.
zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa.

Wnioskodawcy
ubiegający się o
dofinansowanie z
funduszy unijnych

imię i nazwisko, dane
adresowe, PESEL, telefon,
wykształcenie, status pracy,
liczba osób w rodzinie, zawód,

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą lub z
innych źródeł niż
osoba, której dane
dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03298
REGON:
000528830
Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 2 lipca
2004r o swobodzie
działalności gospodarczej
(Dz. U. z 2014 r poz.
1885z póź. zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa.
wpis/zmiana wpisu
do Centralnej
Ewidencji i
Informacji o
Działalności
Gospodarczej.

Osoby składające
wniosek

imię i nazwisko, dane
adresowe, PESEL, telefon,
NIP, REGON, seria i nr
dowodu osobistego,
oświadczenie odnośnie formy
opodatkowania,

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą lub z
innych źródeł niż
osoba, której dane
dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03298
REGON:
000528830
Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 21 marca
1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z
2015 r. poz. 460 z późn.
zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa.

Osoby składające
wniosek

Struktura zbioru zawiera dane
niezbędne do zrealizowania
naprawy uszkodzonych dróg
i ich bieżącej konserwacji
uzyskiwanej na podstawie
zgłoszeń mieszkańców gminy:
- imię i nazwisko, dane
adresowe, telefon

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą lub z
innych źródeł niż
osoba, której dane
dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Gmina Stawiski

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 12 stycznia

ewidencjonowanie

ewidencjonowanie

- imię i nazwisko, dane

Zbieranie głównie

Dane mogą być

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Data ostatniej
aktualizacji informacji:
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO:
37. System zbiorów
CEIDG
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
22.06.2015
Data ostatniej
aktualizacji informacji:
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO:
38. Naprawa i
konserwacja dróg
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
22.06.2015
Data ostatniej
aktualizacji informacji:
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO:
39. System podatków
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Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych
Nazwa zbioru

od środków transportu
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
22.06.2015

Administrator
Danych
Osobowych

Przedstawiciel
ADO (art. 31a
uodo)

Podmiot
któremu
powierzono
przetwarzanie
danych (art.
31
uodo)

NIP: 721-10-03298
REGON:
000528830
Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Cel przetwarzania
danych w zbiorze

Kategorie osób,
których dane są
przetwarzane

1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz.
U. z 2014 r. poz. 849 z
późn. zm.)

danych o pojazdach i
ich właścicielach

danych o pojazdach i
ich właścicielach

adresowe, PESEL, telefon,
REGON, dane pojazdów i
własność,

od osób których
dane dotyczą lub z
innych źródeł niż
osoba, której dane
dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Podstawa prawna
upoważniająca do
prowadzenia zbioru

Zakres danych
przetwarzanych w zbiorze

Sposób zbierania
danych do zbioru

Sposób
udostępniania
danych ze zbioru

Oznaczenie
odbiory/kategorii
odbiorców,
którym dane
mogą być
przekazywane

Przekaz.
danych do
państwa
trzeciego (art. 7
pkt 7)

Data ostatniej
aktualizacji informacji:
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO:
40. System rejestracji
VAT
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
22.06.2015

Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03298
REGON:
000528830
Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U.
2011, nr 177, poz. 1054 z
późn. zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa.

Podatnicy.

imię i nazwisko, dane
adresowe, telefon, NIP,
REGON, nr konta bankowego

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą lub z
innych źródeł niż
osoba, której dane
dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03298
REGON:
000528830
Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz.
U. z 2014 r. poz. 849 z
późn. zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa.

Podatnicy.

- imię i nazwisko, dane
adresowe, PESEL, REGON,
NIP, własność nieruchomości,

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą lub z
innych źródeł niż
osoba, której dane
dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03298
REGON:
000528830
Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 29 sierpnia
1997 r. Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z
2015 r., poz. 613 z późn.
zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa.

Wnioskodawcy

- imię i nazwisko, dane
adresowe, NIP.

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą lub z
innych źródeł niż
osoba, której dane
dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Data ostatniej
aktualizacji informacji:
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO:
41. System księgowania
zobowiązań
podatkowych
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
22.06.2015
Data ostatniej
aktualizacji informacji:
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO:
42. Rejestr umorzeń
zaległości podatkowych
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
22.06.2015
Data ostatniej
aktualizacji informacji:
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URZĄD MIEJSKI W STAWISKACH
Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych
Nazwa zbioru

Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO:
43. Rejestr wydanych
zaświadczeń o
niezaleganiu w
podatkach
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
22.06.2015

Przedstawiciel
ADO (art. 31a
uodo)

Podmiot
któremu
powierzono
przetwarzanie
danych (art.
31
uodo)

Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03298
REGON:
000528830
Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 29 sierpnia
1997 r. Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z
2015 r., poz. 613 z późn.
zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa.

Wnioskodawcy

- imię i nazwisko, dane
adresowe, NIP.

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą lub z
innych źródeł niż
osoba, której dane
dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03298
REGON:
000528830
Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 15
listopada 1984r. o
podatku rolnym (Dz. U. z
2013r. poz 1381 z późn.
zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa.

Wnioskodawcy

imię i nazwisko, dane
adresowe, kwoty.

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą lub z
innych źródeł niż
osoba, której dane
dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03298
REGON:
000528830
Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz.
U. z 2014 r. poz. 849 z
późn. zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa.

Podatnicy.

imię i nazwisko, dane
adresowe, PESEL, telefon, email, nr KW, własność
nieruchomości według
numerów nieruchomości, data
urodzenia, seria i nr dowodu
osobistego

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą lub z
innych źródeł niż
osoba, której dane
dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03-

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa o utrzymaniu
czystości i porządku w

Dopełnienie
obowiązków

Wnioskodawcy

imię i nazwisko, dane
adresowe, nr umowy

Zbieranie głównie
od osób których

Dane mogą być
udostępniane innym

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Administrator
Danych
Osobowych

Podstawa prawna
upoważniająca do
prowadzenia zbioru

Cel przetwarzania
danych w zbiorze

Kategorie osób,
których dane są
przetwarzane

Zakres danych
przetwarzanych w zbiorze

Sposób zbierania
danych do zbioru

Sposób
udostępniania
danych ze zbioru

Oznaczenie
odbiory/kategorii
odbiorców,
którym dane
mogą być
przekazywane

Przekaz.
danych do
państwa
trzeciego (art. 7
pkt 7)

Data ostatniej
aktualizacji informacji:
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO:
44. Rejestr ulg
inwestycyjnych i
nabycia gruntów
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
22.06.2015
Data ostatniej
aktualizacji informacji:
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO:
45. System podatku od
osób fizycznych i
prawnych
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
22.06.2015
Data ostatniej
aktualizacji informacji:
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO:
46. Zbiór danych
dotyczących
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URZĄD MIEJSKI W STAWISKACH
Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych
Nazwa zbioru

przydomowych
oczyszczalni ścieków i
zbiorników szczelnych
(szamb)
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
22.06.2015

Administrator
Danych
Osobowych

Przedstawiciel
ADO (art. 31a
uodo)

Podmiot
któremu
powierzono
przetwarzanie
danych (art.
31
uodo)

298
REGON:
000528830
Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Podstawa prawna
upoważniająca do
prowadzenia zbioru

Cel przetwarzania
danych w zbiorze

gminach (Dz.U. z 2013r.
poz. 1399 ze zm.)

określonych w
przepisach prawa.

Kategorie osób,
których dane są
przetwarzane

Zakres danych
przetwarzanych w zbiorze

Sposób zbierania
danych do zbioru

Sposób
udostępniania
danych ze zbioru

z firmą wywozową, NIP,

dane dotyczą lub z
innych źródeł niż
osoba, której dane
dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Oznaczenie
odbiory/kategorii
odbiorców,
którym dane
mogą być
przekazywane

Przekaz.
danych do
państwa
trzeciego (art. 7
pkt 7)

Data ostatniej
aktualizacji informacji:
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO:
47. System
gospodarowania
odpadami na terenie
gminy
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
22.06.2015

Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03298
REGON:
000528830
Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa o utrzymaniu
czystości i porządku w
gminach (Dz.U. z 2013r.
poz. 1399 ze zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa.

Wnioskodawcy

imię i nazwisko, dane
adresowe, PESEL, telefon,
częstotliwość wywozu
nieczystości, liczba osób
zamieszkujących na
nieruchomości

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą lub z
innych źródeł niż
osoba, której dane
dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03298
REGON:
000528830
Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Nie dotyczy

Nie dotyczy

ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z
2013 r. poz. 1232 z późn.
zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa.

Wnioskodawcy

imię i nazwisko, dane
adresowe, telefon, własność
nieruchomości

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą lub z
innych źródeł niż
osoba, której dane
dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03298
REGON:
000528830

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawą z dnia 10
kwietnia 1974 r. o
ewidencji ludności (Dz.
U. z 2015 r. Nr poz. 388 z
późn. zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa.

Wnioskodawcy

nr pesel, seria i nr dowodu
osobistego, imię i nazwisko,
nazwisko rodowe, nazwisko
rodowe ojca, nazwisko rodowe
matki, data i miejsce

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą lub z
innych źródeł niż
osoba, której dane

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Data ostatniej
aktualizacji informacji:
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO:
48. System osób
otrzymujących
dofinansowanie na
usuwanie azbestu
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
22.06.2015
Data ostatniej
aktualizacji informacji:
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO:
49. Kartoteka kopert
osobowych
Data wpisu informacji
do Rejestru
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Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych
Nazwa zbioru

prowadzonego przez
ABI:
22.06.2015

Administrator
Danych
Osobowych

Przedstawiciel
ADO (art. 31a
uodo)

Podmiot
któremu
powierzono
przetwarzanie
danych (art.
31
uodo)

Podstawa prawna
upoważniająca do
prowadzenia zbioru

Cel przetwarzania
danych w zbiorze

Kategorie osób,
których dane są
przetwarzane

Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Data ostatniej
aktualizacji informacji:
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO:
50. System rejestracji
aktów stanu cywilnego
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
22.06.2015
Data ostatniej
aktualizacji informacji:
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO:

Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03298
REGON:
000528830
Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 28
listopada 2014 r. Prawo o
aktach stanu cywilnego
(Dz. U. z 2014 r. poz.
1741 z późn. zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa.

Wnioskodawcy

Zakres danych
przetwarzanych w zbiorze

urodzenia, stałe miejsce
zamieszkania, czasowe
miejsce zamieszkania, data
wymeldowania, data i miejsce
zawarcia związku
małżeńskiego, wykształcenie,
zawód, obywatelstwo,
adnotacja o rozwodzie,
adnotacja o zgodnie, adnotacje
o zmianie imion i nazwisk.
Akty urodzenia:
System zawiera dane osobowe
dotyczące urodzeń,
uzupełnienia i aktualizację
danych w księgach
stanu cywilnego. Struktura
zbioru zawiera:
- imię i nazwisko dziecka,
miejsce urodzenia, godzina
urodzenia, płeć dziecka, imię i
nazwisko rodowe ojca dziecka,
imię i nazwisko rodowe matki
dziecka, nr pesel rodziców,
seria i nr dowodu osobistego
rodziców, daty i miejsca
urodzenia rodziców dziecka,
miejsca zamieszkiwania
rodziców dziecka, dane
osobowe osoby zgłaszającej
urodzenie, wzmianki
dodatkowe, przypiski.

Sposób zbierania
danych do zbioru

Sposób
udostępniania
danych ze zbioru

dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

prawa

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą lub z
innych źródeł niż
osoba, której dane
dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Oznaczenie
odbiory/kategorii
odbiorców,
którym dane
mogą być
przekazywane

Przekaz.
danych do
państwa
trzeciego (art. 7
pkt 7)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Akty małżeństwa:
Struktura zbioru zawiera
informacje dotyczącą aktów
małżeństwa oraz aktualizację i
uzupełnienia danych w
księgach stanu cywilnego:
- nr pesel, seria i nr dowodu
osobistego, imiona i nazwiska
małżonków, nazwiska rodowe,
daty urodzenia, miejsce
zamieszkania, data zawarcia
związku małżeńskiego,
nazwiska i nazwiska rodowe
rodziców, nazwiska noszone
po zawarciu związku
małżeńskiego, adnotacje o
ustaniu, unieważnieniu
małżeństwa lub separacji,
nazwiska i imiona świadków,
wzmianki dodatkowe,
przypiski.
Akty zgonu:
Struktura zbioru zawiera
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Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych
Nazwa zbioru

51. Gminna ewidencja
działalności
gospodarczej
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
22.06.2015

Administrator
Danych
Osobowych

Przedstawiciel
ADO (art. 31a
uodo)

Podmiot
któremu
powierzono
przetwarzanie
danych (art.
31
uodo)

Podstawa prawna
upoważniająca do
prowadzenia zbioru

Cel przetwarzania
danych w zbiorze

Kategorie osób,
których dane są
przetwarzane

Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03298
REGON:
000528830
Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 2 lipca
2004 r O swobodzie
działalności gospodarczej
(Dz.U z 2015 r. poz. 584)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa.

Wnioskodawcy

Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03298
REGON:
000528830
Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 21
listopada 1967 r, o
powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. 2015 r.
poz. 827 z późn. zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa.

Wnioskodawcy

Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03298
REGON:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 20
kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa.

Osoby bezrobotne
odbywające staż,
zarejestrowane w
Urzędzie Pracy

Zakres danych
przetwarzanych w zbiorze

informacje dotyczące zgonów
oraz zmiany, uzupełnienia i
aktualizacje danych w
księgach stanu cywilnego:
- nr pesel, seria i nr dowodu
osobistego, nazwisko i imię
zmarłego, nazwisko rodowe
zmarłego, stan cywilny, data
urodzenia, miejsce urodzenia,
ostatnie miejsce zamieszkania,
data, godzina i miejsce zgonu,
data, godzina i miejsce
znalezienia zwłok, nazwisko i
imię oraz nazwisko rodowe
małżonka osoby zmarłej, imię
i nazwisko rodowe ojca osoby
zmarłej, imię i nazwisko
rodowe matki osoby zmarłej,
dane dotyczące osoby
zgłaszającej zgon, wzmianki
dodatkowe, przypiski.
imię nazwisko, dane adresowe,
telefon, NIP, REGON, seria i
nr dowodu osobistego,

Sposób zbierania
danych do zbioru

Sposób
udostępniania
danych ze zbioru

Oznaczenie
odbiory/kategorii
odbiorców,
którym dane
mogą być
przekazywane

Przekaz.
danych do
państwa
trzeciego (art. 7
pkt 7)

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą lub z
innych źródeł niż
osoba, której dane
dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

imię i nazwisko, nazwisko
rodowe, miejsce urodzenia,
dane adresowe, nr pesel, seria i
numer dowodu osobistego.

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą lub z
innych źródeł niż
osoba, której dane
dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Imię i Nazwisko, Dane
adresowe, PESEL, data
urodzenia.

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą lub z
innych źródeł niż

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Data ostatniej
aktualizacji informacji:
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO:
52. Rejestr
przedpoborowych
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
22.06.2015
Data ostatniej
aktualizacji informacji:
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO:
53. Zbiór danych
dotyczący staży dla
osób bezrobotnych
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URZĄD MIEJSKI W STAWISKACH
Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych
Nazwa zbioru

Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
22.06.2015

Administrator
Danych
Osobowych

Przedstawiciel
ADO (art. 31a
uodo)

Podmiot
któremu
powierzono
przetwarzanie
danych (art.
31
uodo)

000528830
Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Podstawa prawna
upoważniająca do
prowadzenia zbioru

Cel przetwarzania
danych w zbiorze

Kategorie osób,
których dane są
przetwarzane

Zakres danych
przetwarzanych w zbiorze

(Dz. U. z 2015 r. poz. 149
z późn. zm.)

Sposób zbierania
danych do zbioru

Sposób
udostępniania
danych ze zbioru

osoba, której dane
dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

podstawie przepisów
prawa

Oznaczenie
odbiory/kategorii
odbiorców,
którym dane
mogą być
przekazywane

Przekaz.
danych do
państwa
trzeciego (art. 7
pkt 7)

Data ostatniej
aktualizacji informacji:
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO:
54. System do
elektronicznego obiegu
dokumentów
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
22.06.2015

Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03298
REGON:
000528830
Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013
r. poz. 594 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i
archiwach (Dz. U. z 2011
r. Nr 123, poz. 698 z
późn. zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa.

Interesanci Urzędu

imię i nazwisko, dane
adresowe, PESEL, telefon,
seria i nr dowodu osobistego,
data urodzenia,
nr faksu, informacje o podpisie
cyfrowym, sposób
powiadomienia o sprawie,
sposób weryfikacji
danych osobowych

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą lub z
innych źródeł niż
osoba, której dane
dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03298
REGON:
000528830
Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 7 września
1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa.

Rodzice i nauczyciele

imię i nazwisko, dane
adresowe, PESEL, telefon

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą lub z
innych źródeł niż
osoba, której dane
dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03298
REGON:
000528830
Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Nie dotyczy

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa.

Interesanci Urzędu

imię i nazwisko, dane
adresowe.

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą lub z
innych źródeł niż
osoba, której dane
dotyczą,
udostępnianie na
podstawie

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Data ostatniej
aktualizacji informacji:
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO:
55. Baza
elektronicznego
dziennika lekcyjnego
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
22.06.2015
Data ostatniej
aktualizacji informacji:
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO:

56. Dziennik
korespondencyjny
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
22.06.2015

Nie dotyczy

Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z
dnia 29 sierpnia 2014 r. w
sprawie sposobu
prowadzenia przez
publiczne przedszkola,
szkoły i placówki
dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności
wychowawczej i
opiekuńczej oraz
rodzajów tej
dokumentacji (Dz. U. z
2014 r. poz. 1170)
Ustawa z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie
gminnym
(Dz.U.2013.594 j.t.)

19

URZĄD MIEJSKI W STAWISKACH
Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych
Nazwa zbioru

Administrator
Danych
Osobowych

Przedstawiciel
ADO (art. 31a
uodo)

Podmiot
któremu
powierzono
przetwarzanie
danych (art.
31
uodo)

Podstawa prawna
upoważniająca do
prowadzenia zbioru

Cel przetwarzania
danych w zbiorze

Kategorie osób,
których dane są
przetwarzane

Zakres danych
przetwarzanych w zbiorze

Sposób zbierania
danych do zbioru

Sposób
udostępniania
danych ze zbioru

Oznaczenie
odbiory/kategorii
odbiorców,
którym dane
mogą być
przekazywane

Przekaz.
danych do
państwa
trzeciego (art. 7
pkt 7)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

przepisów prawa
Data ostatniej
aktualizacji informacji:
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO:
57. Rejestr PESEL
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
10.07.2016
Data ostatniej
aktualizacji informacji:
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO:

Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03298
REGON:
000528830
Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 24
września 2010 r. o
ewidencji ludności (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r.,
poz. 388 z późn. zm.).

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa.

Mieszkańcy Gminy
Stawiski

PESEL, poprzedni numer
PESEL (jeśli był zmieniony),
nazwisko i imiona, nazwisko
rodowe, poprzednie nazwiska i
imiona wraz z datą ich zmiany
oraz nazwą urzędu, który
dokonał zmiany, imiona i
nazwiska rodowe rodziców (w
przypadku zmiany danych:
data oraz nazwa urzędu, który
dokonał zmiany), data i
miejsce urodzenia (w
przypadku zmiany danych:
data oraz nazwa urzędu, który
dokonał zmiany), kraj
urodzenia, płeć (w przypadku
zmiany danych: data oraz
nazwa urzędu, który dokonał
zmiany), obywatelstwo lub
status bezpaństwowca (w
przypadku zmiany danych:
data oraz nazwa urzędu, który
dokonał zmiany), numer aktu
urodzenia i urząd stanu
cywilnego, który sporządził
akt, stan cywilny, imię i
nazwisko rodowe małżonka
oraz jego numer PESEL, data
ślubu, numer aktu małżeństwa
oraz urząd stanu cywilnego,
który sporządził akt, data
rozwodu, sygnatura akt oraz
sąd, który rozwiązał
małżeństwo, sygnatura akt
oraz sąd, który unieważnił
małżeństwo, sygnatura akt
oraz sąd, który ustalił
nieistnienie małżeństwa data
zgonu małżonka, numer aktu
zgonu oraz urząd stanu
cywilnego, który sporządził
akt, adres i data
zameldowania na pobyt stały,
data wymeldowania z pobytu
stałego, kraj zamieszkania,
kraj poprzedniego
zamieszkania, adres
zameldowania na pobyt
czasowy wraz z określeniem

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą lub z
innych źródeł niż
osoba, której dane
dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa
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URZĄD MIEJSKI W STAWISKACH
Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych
Nazwa zbioru

58. Rejestr Dowodów
Osobistych
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
10.07.2016

Administrator
Danych
Osobowych

Gmina Stawiski
NIP: 721-10-03298
REGON:
000528830
Adres:
Pl. Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

Podmiot
któremu
powierzono
przetwarzanie
danych (art.
31
uodo)

Przedstawiciel
ADO (art. 31a
uodo)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna
upoważniająca do
prowadzenia zbioru

Ustawa z dnia 6 sierpnia
2010 r. o dowodach
osobistych (Dz. U. z 2010
r. Nr 167 poz. 1131 z
późn. zm.)

Cel przetwarzania
danych w zbiorze

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa.

Kategorie osób,
których dane są
przetwarzane

Mieszkańcy Gminy
Stawiski

Zakres danych
przetwarzanych w zbiorze

okresu zameldowania, data
wymeldowania z pobytu
czasowego, kraj i data
wyjazdu poza granice Polski
(jeśli wyjazd trwał dłużej niż 6
miesięcy) oraz data powrotu,
seria i numer ostatniego
dowodu osobistego, data jego
ważności oraz nazwa urzędu,
który wydał dowód, seria i
numer ostatniego paszportu
oraz data jego ważności, data
zgonu albo data znalezienia
zwłok, numer aktu zgonu oraz
urząd stanu cywilnego, który
sporządził akt.
Nazwiska i imiona, imiona
rodziców, data urodzenia,
miejsce urodzenia, adres
zamieszkania lub pobytu,
PESEL, Seria i numer dowodu
osobistego.

Sposób zbierania
danych do zbioru

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą lub z
innych źródeł niż
osoba, której dane
dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Sposób
udostępniania
danych ze zbioru

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Oznaczenie
odbiory/kategorii
odbiorców,
którym dane
mogą być
przekazywane

Przekaz.
danych do
państwa
trzeciego (art. 7
pkt 7)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Data ostatniej
aktualizacji informacji:
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO:

/-/ ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Cezary Nerkowski

Historia zmian w rejestrze (§ 6 rozporządzenia)
Rodzaj zmiany
Założenie rejestru
Nowy wpis
Aktualizacja

Data dokonania zmiany
22.06.2015
-

Zakres zmiany
Założenie rejestru
-
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