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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                Zbiór nr 1 

 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„ Zbiór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi” 

 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Głowna 17 

REGON: 311019088 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

-Ustawa z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1399 ze zmianami) 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 
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7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: 

- mieszkańcy Gminy Grodziec 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- imiona rodziców, 

- data urodzenia, 

- adres zamieszkania lub pobytu, 

- numer ewidencyjny PESEL 

- numer telefonu, 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- od osób, których dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa, 

 

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

- wykonawca: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej     

Sp. z o.o. ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 KONIN 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

- nie dotyczy 

 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r                                 

Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                       Zbiór nr 2 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„ System  Informacji Oświatowej” 

                           2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z dnia  

29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej (Dz. 

U. Nr 2015.45 t.j. z późniejszymi zmianami) 

 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, 

 

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

- dane osobowe nauczycieli, dane statystyczne uczniów, 
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8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- data urodzenia, 

- adres zamieszkania lub pobytu, 

- numer ewidencyjny PESEL, 

- miejsce pracy, 

- zawód, 

- wykształcenie, 

- stopień awansu zawodowego, 

- funkcja, 

- staż pracy, 

- płeć, 
- wynagrodzenie, 

- stan zdrowia, 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- od osób, których dotyczą, 

- z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą, 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa, 

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

………………………………………………………………………………………….. 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

    Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

    Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

    Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                     Zbiór nr 3 

 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„ Dowody osobiste „ 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974 

r. (Dz.U. z 2001 r Nr 87, poz. 960 – tekst jednolity ze zmianami) 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, 

 

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

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- imiona rodziców, 

- data urodzenia, 

- miejsce urodzenia, 

- adres zamieszkania lub pobytu, 

- numer ewidencyjny PESEL, 

- seria i numer dowodu osobistego, 

- nazwisko rodowe, 

- nazwisko rodowe matki, 

- rysopis, 

- wizerunek, 

- wzór podpisu, 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- wyłącznie od osób, których dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa, 

 

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

………………………………………………………………………………………….. 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

 Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

 Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                       Zbiór nr 4 

 

 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„ Ewidencja ludności „ 

 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec  

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10.04.1974 r. 

(Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 – tekst jednolity ze zmianami) 
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6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- utrzymywanie aktualnych informacji o mieszkańcach przebywających w 

gminie na pobyt stały i czasowy dla potrzeb meldunkowych, wojskowych, 

wyborczych, przygotowania zestawień dla potrzeb samorządu, 

 

 

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

- wszystkie osoby objęte systemem ewidencji ludności, 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- imiona rodziców, 

- data urodzenia, 

- miejsce urodzenia, 

- miejsce pracy, 

- zawód, 

- wykształcenie, 

- adres zamieszkania i pobytu, 

- numer ewidencyjny PESEL, 

- seria i numer dowodu osobistego, 

- stan cywilny, 

- numer aktu urodzenia, 

- numer aktu małżeństwa, 

- stopień wojskowy, 

- seria oraz nr książeczki wojskowej, 

- numer ewidencyjny rodziców, 

- numer ewidencyjny współmałżonka, 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- głównie od osób, których dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa 

 

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

………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 
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Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

 Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

 Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

 Opracował – Administrator Bezpieczeństwa Informacji – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                        Zbiór nr 5 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„ Ewidencja i rozrachunki odbiorców wody „ 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec  

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (Dz.U.Nr 

72, poz. 747 ze zmianami) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy. 

 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- utrzymanie aktualnej informacji o odbiorcach i płatnikach wody dla potrzeb 

gminy, oraz o stanie zaległości z tytułu odpłatności za wodę, 
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7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: 

- osoby fizyczne i zakłady pracy, 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- adres zamieszkania lub pobytu, 

- Numer Identyfikacji Podatkowej, 

- numer ewidencyjny PESEL, 

- numer działki, 

- numer telefonu, 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- wyłącznie od osób, których dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

………………………………………………………………………………………….. 

 

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

- dane osobowe udostępnia się na wniosek osobom lub podmiotom 

uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian.             

Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

 Opracował –  Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                         Zbiór nr 6 

 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„ Świadczenia rodzinne „ 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- ustawa o  świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku ( tekst 

jednolity Dz .U. z 2013 r. poz. 1456 ze zmianami) 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- obsługa rejestracji wniosków o świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną 

oraz pełną realizację świadczeń, 
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7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: 

- wszystkie osoby objęte systemem EZAR+ 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- imiona rodziców, 

- data urodzenia, 

- Numer Identyfikacji Podatkowej, 

- adres zamieszkania lub pobytu, 

- numer ewidencyjny PESEL, 

- seria i numer dowodu osobistego, 

- numer telefonu, 

- stan cywilny, 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- głównie od osób, których dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa, 

 

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

………………………………………………………………………………………….. 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian 

Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                          Zbiór nr 7 

 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„ Ewidencja podatku rolnego od nieruchomości i leśnego .” 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r , poz. 613 

ze zmianami). 

- ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 

2014 r , poz. 849 ze zmianami)  

- ustawa z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r , poz. 

1381 ze zmianami) 
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- ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji (Dz.U.2014 poz. 1619 ze zmianami) 

- ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.2013, poz. 

465 ze zmianami) 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, 

 

 

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

-  podatnicy i płatnicy, 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- imiona rodziców, 

- data urodzenia, 

- adres zamieszkania lub pobytu, 

- numer ewidencyjny PESEL, 

- Numer Identyfikacji Podatkowej, 

- seria i numer dowodu osobistego, 

- dane dotyczące powierzchni lasu lub nieruchomości, 

- dochodowość roczna z gospodarstw rolnych, 

- hektary przeliczeniowe, 

- dane identyfikujące nieruchomość w zakresie niezbędnym do naliczania 

podatków, 

- tytuł prawny do przedmiotów opodatkowania, 

- powierzchnia użytkowa budynków, 

- identyfikatory budynków, 

 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- głównie od osób, których dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- dane będą udostępniane innym podmiotom, 

 

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

- dane osobowe udostępnia się na wniosek osobom lub podmiotom 

uprawnionym do ich otrzymywania na mocy przepisów prawa, 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 
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………………………………………………………………………………………….. 

 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

 

Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian 

Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych  – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji            Zbiór nr 8 

   

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„ Ewidencja działalności gospodarczej”  

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec  

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 

2013 r. poz. 672) 

 

- ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej Dz. U. 

nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) 
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6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- aktualna informacja o osobach fizycznych, prowadzonej przez nie 

działalności gospodarczej, o miejscu prowadzenia tej działalności i jej zakresu, 

 

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

- wszystkie osoby widniejące w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej, 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- adres zamieszkania lub pobyty, 

- numer ewidencyjny PESEL, 

- Numer Identyfikacji Podatkowej 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- głównie od osób, których dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa, 

 

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

………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian 

Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                   Zbiór nr 9 

 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„ Urząd Stanu Cywilnego w Grodźcu .” 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec  

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- ustawa z dnia 28 wrzesnia 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.Nr 

36 poz. 180 z dnia 6 października 1986 r. z późn. zm) oraz Rozp. Min. spraw 

Wewn. i Adm. z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad 

sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg ich kontroli, 

przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktu stanu cywilnego, ich 
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odpisów, zaświadczeń i protokółów ( Dz.U. Nr 136 poz. 884 z dnia 7 listopada 

1998 roku). 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- wypełnienie obowiązku prowadzenia zbioru w oparciu o : ustawę z dnia 28 

września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.Nr 36 poz. 180 z dnia 

6 października 1986 r. z późn. zm) oraz Rozp. Min. spraw Wewn. i Adm. z 

dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania 

aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg ich kontroli, 

przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktu stanu cywilnego, ich 

odpisów, zaświadczeń i protokółów ( Dz.U. Nr 136 poz. 884 z dnia 7 listopada 

1998 roku). 

 

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

- osoby fizyczne 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- imiona rodziców, 

- data urodzenia, 

- adres zamieszkania lub pobytu, 

- nr ewidencyjny PESEL, 

- zawód, 

- wykształcenie, 

- seria i numer dowodu osobistego, 

- nazwisko panieńskie, 

- nazwisko z poprzedniego małżeństwa, 

- nazwisko rodowe, 

- miejsce i godzina urodzenia, 

- data i numer aktu zgonu, 

- data i numer aktu małżeństwa, 

- data i numer aktu urodzenia, 

- imię i nazwisko ojca, 

- imię i nazwisko matki, 

- imię i nazwisko współmałżonka, 

- płeć, 
- stan cywilny, 

- data i miejsce zawarcia małżeństwa, 

- miejsce wystawienia i numer aktu urodzenia żony, męża, 

- data, godzina, miejsce zgonu, odnalezienia zwłok, data zgonu, 

- nazwisko i imię, adres osoby zgłaszającej zgon, 

- numer aktu zgonu, zony, męża, 

- nazwisko rodowe i imię małżonka, 

- nazwisko rodowe matki i ojca mężczyzny, 
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- nazwisko rodowe matki i ojca kobiety, 

- adnotacje o rozwodzie, 

- nazwisko po zawarciu małżeństwa mężczyzny, kobiety, 

- numer i miejsce wydania dowodu kobiety, mężczyzny, 

- PESEL, 

- data unieważnienia aktu małżeństwa, urodzenia, zgonu, 

- imię nadane z urzędu, 

- data i numer orzeczenia sądu ustalającego ojcostwo, zaprzeczającego 

ojcostwo, przysposabiającego dziecko, 

- imię i nazwisko osoby przysposabiającej dziecko, 

- zmiana nazwiska dziecka, 

- data rozwiązania poprzedniego małżeństwa, rozwodu 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- głownie od osób, których dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- dane będą udostępniane innym podmiotom, 

- dane będą udostępniane za granicę, 

 

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

- dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa, 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                 Zbiór nr 10 

 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„  Rejestr skarg i wniosków .” 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

-  Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. 2013.267 j.t. ze zmianami) 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, 
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7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: 

- osoby fizyczne, osoby prawne, 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- adres zamieszkania lub pobytu, 

- miejsce pracy, 

- treść skargi, 

- nazwa firmy, 

- adres siedziby firmy, 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- głownie od osób, których dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- dane będą udostępniane innym podmiotom, 

 

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

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

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                      Zbiór nr 11 

 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„ Rejestr sprzedaży mienia komunalnego .” 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec  

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 

115, poz. 741), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w 

sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów 

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub 

własność gminy (Dz.U.Nr 9,poz. 30) 
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6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- w celu wykonania przepisów ustawy, 

 

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

- osoby fizyczne 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- imiona rodziców, 

- adres zamieszkania lub pobytu, 

- seria i numer dowodu osobistego, 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- głównie od osób, których dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- dane będą udostępniane innym podmiotom 

 

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

………………………………………………………………………………………….. 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian 

Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                             Zbiór nr 12 

 

 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„ Prowadzenie kartotek użytkowników wieczystych .” 

 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 

115, poz. 741) 
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6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- wykonanie przepisów ustawy, 

 

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

- użytkownicy wieczyści,  

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- imiona rodziców, 

- adres zamieszkania lub pobytu, 

- seria i numer dowodu osobistego 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- głownie od osób, których dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- dane będą udostępniane innym podmiotom, 

 

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

………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                           Zbiór nr 13 

 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„ Zezwolenia alkoholowe Gminy Grodziec .” 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 ze zmianami.) 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 
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- utrzymywanie aktualnej informacji o podmiotach prowadzących sprzedaż 
alkoholu dla potrzeb wnoszenia opłat za zezwolenia, o ilości punktów 

sprzedaży oraz ilości wydanych zezwoleń dla potrzeb samorządu. 

 

 

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

- podmioty prowadzące sprzedaż alkoholu, 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- adres zamieszkania lub pobytu, 

- miejsce pracy, 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- głownie od osób, których dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- dane będą udostępniane innym podmiotom, 

 

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

………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

Opracował –  Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                Zbiór nr 14 

 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„ Ewidencja podmiotów uczestniczących w zamówieniach publicznych  .” 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- ustawa z dnai 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych tekst 

jednolity (Dz.U. nr 119, poz. 773 z 1998 roku) 

-  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 

2010r. Nr 113 poz.759ze zmianami) 

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. .o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 

poz. 1240 ze zmianami) 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 
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- wypełnienie obowiązku wynikającego z nałożonej przez ustawodawcę na 

jednostki samorządowe ustawy o zamówieniach publicznych (tekst jednolity – 

Dz.U. nr 119, poz. 773 z 1998 roku). Dane zawarte w dokumentacji 

przetargowej niezbędne są celem wyłonienia wykonawcy określonych robót i 

usług . 

- rejestr osób i podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówień 

publicznych, 

 

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

- osoby uczestniczące w zamówieniach publicznych, 

- podmioty ubiegające się o udzielenie zamówień publicznych, 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

           - data urodzenia, 

           - adres zamieszkania lub pobytu, 

           - miejsce pracy, 

           - zawód, 

           - wykształcenie, 

           - Numer Identyfikacji Podatkowej NIP, 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- wyłącznie z innych źródeł, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- dane będą udostępniane innym podmiotom, 

 

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

………………………………………………………………………………………….. 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 
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• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian 

Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

Opracował –  Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                 Zbiór nr 15 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„ Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.” 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i  zagospodarowaniu 

przestrzennym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r poz.199) 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- w celu wykonania przepisów ustawy 

 

7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: 
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- osoby fizyczne, osoby prawne, 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- imiona rodziców, 

- data urodzenia, 

- adres zamieszkania lub pobytu, 

- seria i numer dowodu osobistego, 

- numer telefonu 

- numery ewidencyjne działek 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- głownie od osób, których dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- dane będą udostępniane innym podmiotom, 

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

- Starostwo Powiatowe w Koninie, 

- Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, 

- Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Koninie, 

- Spółka Wodna w Grodźcu, 

- strony postępowania ustalone wg obszaru oddziaływania inwestycji, 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian 

Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                              Zbiór nr 16 

 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„ Rejestr numeracji nieruchomości .” 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

-  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r w 

sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, 

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- w celu wykonania przepisów ustawy 
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7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: 

- osoby fizyczne, osoby prawne, 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- imiona rodziców, 

- adres zamieszkania lub pobytu, 

- seria i numer dowodu osobistego, 

- numer ewidencyjny działki 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- głównie od osób, których dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- dane będą udostępniane innym podmiotom, 

 

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

- Urząd Statystyczny, 

- Komisariat policji, 

- Inspektor Nadzoru Budowlanego, 

- Ewidencja Ludności, 

- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                            Zbiór nr 17 

 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„  Podatek od środków transportowych   .” 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 

613.),                                                                                                  --ustawa z 

dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r , 

poz. 849 z późn. zm.) 

- ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r  o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji ( Dz.U. 2014 r poz. 1619 ze zmianami) 
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6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, 

 

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

- osoby będące właścicielami środków transportowych powyżej 3,5 t. 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- imiona rodziców, 

- data urodzenia, 

- adres zamieszkania lub pobytu, 

- numer ewidencyjny PESEL, 

- Numer Identyfikacji Podatkowej, 

- numer rejestracyjny pojazdu, 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- od osób, których dotyczą, 

- z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- dane będą udostępniane innym podmiotom, 

 

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

………………………………………………………………………………………….. 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian.   

Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

Opracował –  Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 



S t r o n a  | 39 

 

Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                     Zbiór nr 18 

 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„  Rejestr członków ochotniczych straży pożarnych   .” 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 

2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.  

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 
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7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: 

- osoby będące członkami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy 

Grodziec 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- imiona rodziców, 

- data urodzenia, 

- miejsce urodzenia, 

- adres zamieszkania lub pobytu, 

- numer ewidencyjny PESEL, 

- miejsce pracy, 

- zawód, 

- numer telefonu, 

- adres do korespondencji, 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- od osób, których dotyczą, 

- z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

………………………………………………………………………………………….. 

 

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

………………………………………………………………………………………….. 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                      Zbiór nr 19 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„ Rejestracja i kwalifikacja wojskowa    .” 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012.461 j.t.) 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, 

 

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

- osoby podlegające rejestracji i kwalifikacji wojskowej, 
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8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- imiona rodziców, 

- data urodzenia, 

- miejsce urodzenia, 

- adres zamieszkania lub pobytu, 

- numer ewidencyjny PESEL, 

- seria i numer dowodu osobistego, 

- nazwisko ojca, 

- data stawienia się do kwalifikacji wojskowej, 

- numer książeczki wojskowej, 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- od osób, których dotyczą, 

- z innych źródeł niż osoba, której dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, 

 

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

………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

 Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

 Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

 Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                   Zbiór nr 20 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„   Archiwum zakładowe  .” 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- 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.) 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, 

 

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

- osoby fizyczne, osoby prawne, 
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8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- imiona rodziców, 

- data urodzenia, 

- miejsce urodzenia, 

- adres zamieszkania lub pobytu, 

- numer ewidencyjny PESEL, 

- Numer Identyfikacji Podatkowej, 

- miejsce pracy, 

- zawód, 

- wykształcenie, 

- seria i numer dowodu osobistego, 

- numer telefonu, 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- od osób, których dotyczą, 

- z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

………………………………………………………………………………………….. 

 

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

………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

 Opracował –  Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                   Zbiór nr 21 

 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„  Obrona Cywilna, Sprawy Obronne i Zarządzanie Kryzysowe  .” 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej (t.j.Dz. U. z 2012r, poz. 461 z późn. zm.) 

- Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 

2013 r., poz. 1166), 

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r 

poz. 594 z późn. zm.) 
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- Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (t.j. Dz.U. z 

2014 r, poz. 333), 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 

2009 r. Nr178 poz. 1380 ze zm.) 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, 

 

 

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

-  osoby zaangażowane w zadania i obowiązki związane z obronnością, 

zarządzaniem kryzysowym oraz obroną cywilną, 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- imiona rodziców, 

- data urodzenia, 

- miejsce urodzenia, 

- adres zamieszkania lub pobytu, 

- numer ewidencyjny PESEL, 

- miejsce pracy, 

- seria i numer dowodu osobistego, 

- numer telefonu, 

- nazwisko rodowe, 

- karta przydziału do formacji OC, 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- od osób, których dotyczą, 

- z innych źródeł niż osoba, której dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

………………………………………………………………………………………….. 

 

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

………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 
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Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

 Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

 Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

 Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                     Zbiór nr 22 

 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„   Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych  .” 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 

2014 r. poz. 1182 

- Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 

r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkow 

technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i 

systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 

Nr 100, poz. 1024) 
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6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, 

 

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

- pracownicy Urzędu Gminy Grodziec zatrudnieni przy przetwarzaniu danych 

osobowych, 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- miejsce pracy, 

- stanowisko, 

- komórka organizacyjna 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- od osób, których dotyczą, 

- z innych źródeł niż osoba, której dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

………………………………………………………………………………………….. 

 

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

………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

 Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

 Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                              Zbiór nr 23 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„   Ewidencja radnych i sołtysów  .” 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- Ustawa o samorządzie gminnym  ( j.t. Dz.U. 2013.594 ze zm.) 

- Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby 

pełniące funkcje publiczne (j.t. Dz.U. 2006.2161.1584 ze zm.) 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- wykonanie przepisów ustawy 
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7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: 

- radni i sołtysi, 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- nazwisko rodowe, 

- imiona rodziców, 

- data urodzenia, 

- miejsce urodzenia, 

- zawód, 

- pełniona funkcja, 

- adres zamieszkania, 

- numer telefonu, 

- adres poczty elektronicznej, 

- seria i numer dowodu osobistego, 

- zdjęcie 

- miejsce zatrudnienia 

- wykształcenie 

- stan majątkowy 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- głównie od osób, których dotyczą, 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- dane będą udostępniane innym podmiotom, 

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

………………………………………………………………………………………….. 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

 Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

 Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

 Opracował –  Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                 Zbiór nr 24 

 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„  Oświadczenia majątkowe radnych i pracowników  samorządowych.” 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- Ustawa o samorządzie gminnym( j.t. Dz.U. 2013.594 ze zm.) 

- Ustawa o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. 2014.1202 .) 

- Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby 

pełniące funkcje publiczne (j.t. Dz.U. 2006.2161.1584 ze zm.) 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- wykonanie przepisów ustawy, 

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

- radni Rady Gminy Grodziec i pracownicy samorządowi, 
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8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- nazwisko rodowe, 

- imiona rodziców, 

- data urodzenia, 

- miejsce urodzenia, 

- adres zamieszkania, 

- numer telefonu, 

- adres poczty elektronicznej, 

- seria i numer dowodu osobistego, 

- numer ewidencyjny PESEL, 

- numer konta bankowego, 

- stan majątkowy, 

- miejsce zatrudnienia, 

- pełniona funkcja, 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- głównie od osób, których dotyczą, 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- dane będą udostępniane innym podmiotom 

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

………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

 Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

 Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

 Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                  Zbiór nr 25 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„  Ewidencja umów cywilno-prawnych   .” 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- kodeks cywilny ( j.t. Dz.U. 2014 .121 ze zm.)                                                       

- ustawa  o swobodzie  działalności gospodarczej  ( j.t. Dz.U.2015.584 ze zm.) 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- wykonanie przepisów ustawy 

 

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

- osoby fizyczne i prawne, z którymi zawierane są umowy cywilno-prawne, 

 



S t r o n a  | 55 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- imiona rodziców, 

- data urodzenia, 

- miejsce urodzenia, 

- adres zamieszkania, 

- numer telefonu, 

- numer ewidencyjny PESEL 

- seria i numer dowodu osobistego, 

- Numer Identyfikacji Podatkowej NIP, 

- adres firmy, 

- REGON, 

- numer konta bankowego, 

- marka samochodu, 

- numer rejestracyjny samochodu, 

- pojemność silnika, 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- głownie od osób i podmiotów, których dotyczą, 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- dane będą udostępniane innym podmiotom, 

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

………………………………………………………………………………………….. 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

 Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

 Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

 Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                      Zbiór nr 26 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„  Ewidencja pracowników samorządowych   .” 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- Kodeks pracy ( j.t. Dz.U. 2014.1502 ze zm) ,ustawa o pracownikach 

samorządowych ( j.t. Dz.U. 2014.1202 .) 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- wykonanie przepisów ustawy, 

 

 

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

- pracownicy samorządowi, 
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8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- nazwisko rodowe, 

- imiona rodziców, 

- data urodzenia, 

- miejsce urodzenia, 

- adres zamieszkania, 

- numer telefonu, 

- numer ewidencyjny PESEL 

- seria i numer dowodu osobistego, 

- Numer Identyfikacji Podatkowej NIP, 

- numer konta bankowego, 

- adres poczty elektronicznej, 

- stan zdrowia, 

- stan rodzinny, 

- wskazanie osób do kontaktu w razie wypadku, 

- wynagrodzenie, 

- staż pracy, 

- powszechny obowiązek obronny, 

- wykształcenie, 

- stopień awansu zawodowego, 

- płeć, 
- przebieg dotychczasowego zatrudnienia, 

- obywatelstwo, 

- dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania, 

- zdjęcie 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- głownie od osób, których dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- dane będą udostępniane innym podmiotom, 

 

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

………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Uwaga : 
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Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

 Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                    Zbiór nr 27 

 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„  Rejestr uchwał i zarządzeń   .” 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- Ustawa o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. 2013.594 ze zm.) 

- Ustawa o finansach publicznych  ( t.j. Dz.U. 2013.885 ze zm.) 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- wykonanie przepisów ustawy, 
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7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: 

- osoby fizyczne i podmioty prawne, 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- adres zamieszkania, 

- adres zakładu pracy, 

- pełniona funkcja, 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- od osób, których dotyczą, 

- z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- dane będą udostępniane innym podmiotom, 

 

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

………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

 Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

 Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                    Zbiór nr 28 

 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„  Zaświadczenia w sprawach podatkowych   .” 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2015.613 j.t) 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa. 
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7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: 

- Osoby występujące z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- imiona rodziców, 

- data urodzenia, 

- miejsce urodzenia, 

- adres zamieszkania lub pobytu, 

- numer ewidencyjny PESEL, 

- Numer Identyfikacji Podatkowej NIP, 

- wielkość posiadanego gospodarstwa, 

- imiona członków rodziny, 

- dochód z gospodarstwa, 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- od osób, których dotyczą, 

- z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą, 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

………………………………………………………………………………………….. 

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

………………………………………………………………………………………….. 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

 Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

 Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                 Zbiór nr 29 

 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„  Ewidencja osób wykonujących prace na cele społeczne   .” 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 

553 z późn. zm.) 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 
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- dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, 

 

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

- osoby z terenu Gminy Grodziec wykonujące prace na cele społeczne, 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- imiona rodziców, 

- data urodzenia, 

- miejsce urodzenia, 

adres zamieszkania lub pobytu, 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- od osób, których dotyczą, 

- z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

………………………………………………………………………………………….. 

 

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

………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

 Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

 Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

 Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                  Zbiór nr 30 

 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„   Baza danych ewidencji gruntów i budynków  .” 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 

30, poz. 163 z późn. zm.) 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, 
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7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: 

- właściciele gruntów i budynków, 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- imiona rodziców, 

- adres zamieszkania lub pobytu, 

- numery ewidencyjne nieruchomości, 

- numer księgi wieczystej, 

- informacja o władającym gruntem 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- z innych źródeł niż osoba, której dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- dane będą udostępniane innym podmiotom, 

 

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

………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

 Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

 Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

 Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                       Zbiór nr 31 

 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„ Ewidencja wnioskodawców o podział i rozgraniczenie nieruchomości  .” 

 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 

2010 r. Nr 102, poz. 651 z póxn. zm.) 

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 

2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm. 
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6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, 

 

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

- właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości – wnioskujący o podział 

lub rozgraniczenie nieruchomości, 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- adres zamieszkania lub pobytu, 

- dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- od osób, których dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

………………………………………………………………………………………….. 

 

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

………………………………………………………………………………………….. 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

 Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

 Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

 Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                     Zbiór nr 32 

 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„ Umowy na zaopatrzenie w wodę   .” 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu  ścieków (Dz.U z 2006 r Nr 123, poz. 858 z późn. 

zm.) 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, 
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7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: 

- odbiorcy wody, 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- adres zamieszkania lub pobytu, 

- numer ewidencyjny działki, 

- obręb działki, 

- mapka  

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- od osób, których dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

………………………………………………………………………………………….. 

 

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

………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

 Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

 Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

 Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                   Zbiór nr 33 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„Stypendia i zasiłki szkolne  .” 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 

256, poz. 2572 z późn. zm.) 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, 

 

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

- osoby otrzymujące pomoc, 
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8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- imiona rodziców, 

- data urodzenia, 

- miejsce urodzenia, 

- adres zamieszkania lub pobytu, 

- numer ewidencyjny PESEL, 

- miejsce pracy, 

- seria i numer dowodu osobistego, 

- numer telefonu, 

- stan zdrowia, 

- nałogi, 

- inne orzeczenia wydane w postępowaniu sadowym lub administracyjnym, 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

-głównie od osób, których dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa, 

 

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

………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

 Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

 Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r                              Data wykreślenia zbioru – 23.04.2018 r 

 Opracował –  Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                        Zbiór nr 34 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„ Fundusz alimentacyjny .” 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów (Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 7 lipca 2010 roku 

w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz 

wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego (Dz.U. 2010 Nr 123 poz. 836 z późn. zm.) 
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- Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczej i 

wymianie danych osobowych (Dz.U. nr 81, poz. 530) 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, 

 

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

- osoby uprawnione do korzystania z zaliczki alimentacyjnej, 

- osoby zobowiązane do świadczeń alimentacyjnych, 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- imiona rodziców, 

- data urodzenia, 

- miejsce urodzenia, 

- adres zamieszkania lub pobytu, 

- numer ewidencyjny PESEL, 

- Numer Identyfikacji Podatkowej, 

- miejsce pracy, 

- zawód, 

- wykształcenie, 

- seria i numer dowodu osobistego, 

- numer telefonu, 

- PESEL rodziców i opiekunów prawnych, 

- wiek, 

- zatrudnienie, 

- miejsce zamieszkania, 

- sytuacja ekonomiczna osób zobowiązanych do alimentów, 

- zaświadczenia i oświadczenia o dochodach, 

- numer rachunku bankowego, 

- stan cywilny 

- obywatelstwo, 

- wyroki sądowe, 

- stan zdrowia, 

- skazania, 

- orzeczenia o ukaraniu, 

- innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- od osób, których dotyczą, 

- z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 
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- dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa, 

 

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

………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

 Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

 Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r                      Data wykreślenia zbioru – 23.04.2018 r 

 Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                   Zbiór nr 35 

 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„ Oświadczenia ostatniej woli .” 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2014.121 z pożn. 

zm) 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- sporządzanie testamentów oraz przechowywanie ich oryginałów lub kopii dla 

potrzeb postępowań sądowych oraz notariusza. 

7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: 
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- spadkodawcy, świadkowie, spadkobiercy, 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- imiona rodziców, 

- data urodzenia, 

- miejsce urodzenia, 

- adres zamieszkania lub pobytu, 

- numer ewidencyjny PESEL, 

- seria i numer dowodu osobistego, 

- dane osobowe spadkobierców, 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- od osób, których dotyczą, 

- z innych źródeł niż osoba, której dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa, 

 

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

………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

 Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

 Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

 Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych  – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                    Zbiór nr 36 

 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„Poświadczenia własnoręczności podpisu .” 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U. z 2014.164.j.t.)) 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa. 

 

 

7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: 
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- osoby wnioskujące o poświadczenie własnoręczności podpisu, 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- adres zamieszkania lub pobytu,  

- numer ewidencyjny PESEL, 

- numer dowodu osobistego 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- od osób, których dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa, 

 

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

………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

 Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

 Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

 Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                     Zbiór nr 37 

 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„ Rejestr niepublicznych placówek oświatowych .” 

 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 

256, poz. 2572 z późn. zm.) 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 
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- dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, 

 

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

- osoby fizyczne, 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- adres zamieszkania lub pobytu, 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- wyłącznie od osób, których dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa, 

 

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

………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

 Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

 Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

 Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 

 

 



S t r o n a  | 82 

 

Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                     Zbiór nr 38 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„  Zbiór spraw z zakresu wyborów .” 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- Kodeks Wyborczy  (Dz.U. 2011.21.112 ze zmianami) 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

-  dopełnienie Obowiązków określonych w przepisach prawa, organizacja 

wyborów, 

 

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

- kandydaci na radnych i wójtów,  

- kandydaci na członków obwodowych komisji wyborczych, 
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8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- imiona rodziców, 

- data urodzenia, 

- miejsce urodzenia, 

- zawód, 

- wykształcenie, 

- adres zamieszkania lub pobytu, 

- numer ewidencyjny PESEL, 

- seria i numer dowodu osobistego, 

- oświadczenia kandydatów o współpracy ze służbami bezpieczeństwa, 

- numer telefonu, 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- od osób, których dotyczą, 

- z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa, 

 

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

………………………………………………………………………………………….. 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

 Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

 Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

 Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                  Zbiór nr 39 

 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„ Rejestr decyzji środowiskowych .” 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 

roku poz. 1235 z późniejszymi zmianami)  

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, 
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7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: 

- osoby fizyczne i osoby prawne, 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- adres zamieszkania lub pobytu, 

- numer telefonu, 

- numer ewidencyjny działki, 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- głownie od osób, których dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- dane będą udostępniane innym podmiotom, 

 

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

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 

- strony postępowania ustalone wg obszaru oddziaływania inwestycji, 

- informacje o postępowaniu podaje się do publicznej wiadomości, 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

 Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

 Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

 Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                Zbiór nr 40 

 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„ Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  .” 

 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199) 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 
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- dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, 

 

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

- osoby fizyczne i osoby prawne, 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- adres zamieszkania lub pobytu, 

- numer telefonu, 

- numer ewidencyjny działki, 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- głownie od osób, których dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- dane będą udostępniane innym podmiotom, 

 

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

- Starostwo Powiatowe w Koninie, 

- Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, 

- Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Koninie, 

- Spółka Wodna w Grodźcu, 

- strony postępowania ustalone wg obszaru oddziaływania inwestycji, 

           - informacje o postępowaniu podaje się do publicznej wiadomości, 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

 Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

 Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

 Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                    Zbiór nr 41 

 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„ Rejestr wydanych zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości .” 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199) 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- dopełnieni obowiązków określonych w przepisach prawa, 
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7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: 

- osoby fizyczne i osoby prawne, 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- adres zamieszkania lub pobytu, 

- numer telefonu, 

- numer ewidencyjny działki 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- wyłącznie od osób, których dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa, 

 

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

………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

 Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

 Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

 Opracował –  Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                     Zbiór nr 42 

 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„  Rejestr dzierżawców gruntów .” 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 

115, poz. 741 z późn. zm.) 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, 

 

7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: 
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- dzierżawcy gruntów, 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- adres zamieszkania lub pobytu, 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- wyłącznie od osób, których dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- dane będą udostępniane innym podmiotom, 

 

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

………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

 Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

 Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

 Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                    Zbiór nr 43 

 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„ Zwrot podatku akcyzowego .” 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w 

cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. Nr 52, 

poz. 379 ze zm.) 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, 
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7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: 

- osoby fizyczne będące posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu 

przepisów o podatku rolnym, 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- adres zamieszkania lub pobytu, 

- numer ewidencyjny PESEL, 

- Numer Identyfikacji Podatkowej, 

- seria i numer dowodu osobistego, 

- ilość posiadanych użytków rolnych, 

- numer rachunku bankowego, 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- głównie od osób, których dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa, 

 

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

………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

 Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

 Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

 Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych  – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                      Zbiór nr 44 

 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„ Księgowość podatkowa .” 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 

1381 ze zmianami) 

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 

2014 r. poz. 849 ze zmianami) 

- Ustawa z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym (Dz.U. 2013, poz. 

465 ze zmianami) 
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- Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2014 r. 

poz. 1619 ze zmianami) 

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 

2015 r poz. 613 ) 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, pobór podatków: 

rolnego, od nieruchomości, leśnego. 

 

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

- osoby fizyczne, osoby prawne, 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- imiona rodziców, 

- data urodzenia, 

- adres zamieszkania lub pobytu, 

- numer ewidencyjny PESEL, 

- Numer Identyfikacji Podatkowej, 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- od osób, których dotyczą, 

- z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

 - dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na 

podstawie przepisów prawa, 

 

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

………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 
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• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

 Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

 Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

 Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                               Zbiór nr 45 

 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„ Czynsze .” 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

-  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. 

Dz.U. z 2015 r. poz. 782) 

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U.2014 

poz. 150) 
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6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

-  dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, 

 

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

- osoby będące najemcami lokali komunalnych, socjalnych oraz uźytkowych, 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- imiona rodziców, 

- data urodzenia, 

- adres zamieszkania lub pobytu, 

- numer ewidencyjny PESEL, 

- Numer Identyfikacji Podatkowej, 

- seria i numer dowodu osobistego, 

- numer telefonu, 

- adres siedziby firmy, 

- nazwa firmy, 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- od osób, których dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa, 

 

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

………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 
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 Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

 Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

 Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                   Zbiór nr 46 

 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„ Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników” 

 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- Ustaw z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572 z późn. zm.) 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, 
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7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: 

- zatrudniani młodociani, pracodawcy, osoby prowadzące nadzór nad 

przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników, 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- imiona rodziców, 

- data urodzenia, 

- miejsce urodzenia, 

- adres zamieszkania lub pobytu, 

- numer ewidencyjny PESEL, 

- Numer Identyfikacji Podatkowej, 

- miejsce pracy, 

- zawód, 

- wykształcenie, 

- numer telefonu 

Inne dane: 

- Nazwa i adres szkoły/instytucji, w której młodociany realizował obowiązkowe 

kształcenie teoretyczne, rodzaj, czas trwania i miejsce odbywania 

przygotowania zawodowego młodocianego, wynagrodzenie młodocianego, 

dokumenty potwierdzające zatrudnienie opiekuna praktyk ( w przypadku gdy 

nie jest nim pracodawca młodocianego), numer rachunku bankowego oraz 

numer telefonu pracodawcy, kwalifikacje pracodawcy lub osób prowadzących 

nadzór nad przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników, 

świadectwo pracy młodocianego pracownika w przypadku odbywania 

przygotowania  zawodowego młodocianego pracownika u więcej niż jednego 

pracodawcy, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc 

de minimis, umowa o prace młodocianego pracownika, dokumenty 

potwierdzające ukończenie nauki zawodu przez młodocianego pracownika, 

oświadczenie o otrzymaniu bądź nieotrzymaniu pomocy de minimis, 

oświadczenie o obowiązku sporządzenia sprawozdań finansowych, 

sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z ustawą o rachunkowości 

oraz inne dokumenty potwierdzające sytuację finansową pracodawcy. 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- od osób, których dotyczą, 

- z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie 

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

………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

 Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

 Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

 Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                              Zbiór nr 47 

 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

,, Obsługa kasowa” 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 

594 ze zmianami), 

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r 

poz. 885 ze zmianami) 

- Ustawa z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 

ze zmianami) 
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6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, 

 

 

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

- osoby fizyczne, osoby prawne, 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- adres zamieszkania lub pobytu, 

- miejsce pracy, 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- głównie od osób, których dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- dane będą udostępniane innym podmiotom, 

 

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

………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

 Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

 Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

 Opracował –  Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                  Zbiór nr 48 

 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„ Ewidencja korespondencji” 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U.2013.594 

ze zmianami) 

- Ustawa o pracownikach samorządowych (Dz.U.2014.1202 j.t.) 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, 
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7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: 

- osoby fizyczne, osoby prawne, 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- adres zamieszkania lub pobytu, 

- miejsce pracy, 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- głownie od osób których dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- dane będą udostępniane innym podmiotom, 

- dane będą udostępniane za granicę, 

 

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

………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

 Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

 Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

 Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                  Zbiór nr 49 

 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„ Rejestr delegacji służbowych” 

 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U.2013.594 

ze zmianami) 

- Ustawa o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2014.1202 j.t. ) 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, 
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7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: 

- pracownicy samorządowi, 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- miejsce pracy, 

- marka samochodu, 

- numer rejestracyjny samochodu, 

- cel wyjazdu, 

- miejsce wyjazdu, 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- głownie od osób, których dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- dane nie będą udostępniane innym podmiotom, 

 

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

………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

 Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

 Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

 Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                  Zbiór nr 50 

 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„ Rejestr umorzeń „ 

 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. 2015.613 

j.t.) 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, 
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7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: 

- osoby fizyczne, osoby prawne, 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- adres zamieszkania lub pobytu, 

- numer ewidencyjny PESEL, 

- Numer Identyfikacji Podatkowej NIP, 

- siedziba firmy, 

- przyczyna umorzenia, 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- głownie od osób, których dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- dane będą udostępniane innym podmiotom, 

 

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

………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

 Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

 Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

 Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                               Zbiór nr 51 

 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„Ewidencja wyrobów zawierających azbest” 

 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów 

zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 ze zmianami) 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, 
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7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: 

- osoby fizyczne, osoby prawne, 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- adres zamieszkania lub pobytu, 

- numer ewidencyjny PESEL, 

- numer telefonu, 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- od osób, których dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- dane będą udostępniane innym podmiotom, 

 

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

………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

 Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

 Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

 Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                    Zbiór nr 52 

 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„ Rejestr decyzji na wycinkę drzew i krzewów” 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2009 r. Nr 151, 

poz. 1220 z późn. zm.) 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- ewidencja wniosków i decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów, 
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7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: 

- właściciele lub dysponenci nieruchomości, 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- adres zamieszkania lub pobytu, 

- numer telefonu, 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- os osób, których dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa, 

 

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

………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

 Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

 Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

 Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                    Zbiór nr 53 

 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„Ewidencja osób posiadających zbiorniki bezodpływowe i przydomowe 

oczyszczalnie” 

 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz.U. z 2012 r poz. 391 
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6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, 

 

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

- osoby fizyczne, osoby prawne, 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- adres zamieszkania lub pobytu, 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- od osób, których dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- dane będą udostępniane innym podmiotom, 

 

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

………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

 Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

 Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

 Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                 Zbiór nr 54 

 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„ Pozwolenia na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych” 

 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. 

zm.) 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, 
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7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: 

- osoby fizyczne, osoby prawne 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- adres zamieszkania lub pobytu, 

- numer ewidencyjny PESEL, 

- numer telefonu 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- wyłącznie od osób, których dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa, 

 

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

………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

 Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

 Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

 Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 

 

 



S t r o n a  | 119 

 

Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                     Zbiór nr 55 

 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„Rejestr pozwoleń na budowę zjazdu z drogi publicznej i zajęcie pasa drogowego.” 

 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 

2013 r. poz. 260 z późn. zm.) 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 
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- dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, 

 

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

- osoby fizyczne, osoby prawne, 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- adres zamieszkania lub pobytu, 

- numer telefonu 

- adres e-mail, 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- od osób, których dotyczą, 

- z innych źródeł niż osoba, której dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa, 

 

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

………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

 Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

 Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

 Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                           Zbiór nr 56 

 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„ Rejestr płatników i windykacja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” 

 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach ( tekst jednolity Dz.U.2013 poz. 1399 ze zmianami). 

- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji (Dz.U.2014r. poz. 1619 ze zmianami). 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 
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- dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, 

 

 

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

- osoby fizyczne, 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- adres zamieszkania lub pobytu, 

- numer ewidencyjny PESEL, 

- numer telefonu, 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- głownie od osób, których dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa 

 

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

- Urząd Skarbowy w Koninie, 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

 Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

 Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

 Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                           Zbiór nr 57 

 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„ Ewidencja osób korzystających z funduszu świadczeń socjalnych” 

 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- Ustawa z dnia 4 marca 1997 r. o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych ( Dz.U. Nr 70, poz. 335 z późń. zm.) 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, 
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7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: 

- osoby korzystające z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- imiona rodziców, 

- data urodzenia, 

- adres zamieszkania lub pobytu, 

- numer ewidencyjny PESEL, 

- Numer Identyfikacji Podatkowej, 

- stanowisko służbowe, 

- numer telefonu 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- głównie od osób, których dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- dane będą udostępniane innym podmiotom, 

 

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

………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

 Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

 Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

 Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                    Zbiór nr 58                            

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„ Ewidencja i rozliczanie składek ZUS – świadczenia rodzinne” 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( tekst 

jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.) 

- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.) 

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. nr 164, poz. 1027 ze zm.) 
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6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, 

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

- świadczeniobiorcy  świadczeń  rodzinnych, 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- data urodzenia, 

- miejsce urodzenia, 

- adres zamieszkania lub pobytu, 

- numer ewidencyjny PESEL 

- Numer Identyfikacji Podatkowej, 

- seria i numer dowodu osobistego, 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- głównie od osób, których dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa, 

- dane będą udostępniane również drogą teletransmisji, 

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

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Koninie 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

 Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

 Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

 Opracował –  Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                    Zbiór nr 59 

 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„ Płace i rozliczenia Urzędu Gminy Grodziec oraz podległych jednostek 

organizacyjnych.” 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

*  Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 
r. Nr 205, poz. 1585) z późniejszymi zmianami 

 

*Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych( Dz.U. 1991 nr 
80 poz. 350) z późniejszymi zmianami 
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*Ustawa z dnia 6 grudnia 2008r.-Kodeks pracy (Dz. U. Nr 237, poz. 1654),z późniejszymi 
zmianami.  

* Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz 
z 2015 r. poz. 357) 

*Ustawa z dnia 4 marca 1994 r.o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz.U. 2015  

 poz. 111 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 
2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych 

 

* Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych Dz. U. z 2015 r. poz. 787 (z dnia 11.06.2015 r.) 

(ust. 2b w art. 21 wejdzie w życie z dn. 1.10.2016 r. Dz. U. z 2014 r. poz. 1198). 

* Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w 

razie choroby i macierzyństwa Dz. U. z 2014 r. poz. 159, z późniejszymi zmianami. 

* Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. Dz.U. 1998 Nr 162 poz. 1118  o emeryturach i 
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z późniejszymi zmianami 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, 

 

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

- pracownicy Urzędu Gminy, emeryci, członkowie rodziny, 

- pracownicy jednostek organizacyjnych, emeryci, 

- sołtysi, 

- Radni Rady Gminy, 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- imiona rodziców, 

- data urodzenia, 

- miejsce urodzenia, 

- adres zamieszkania, zameldowania lub pobytu, 

- numer ewidencyjny PESEL, 

- Numer Identyfikacji Podatkowej, 

- miejsce pracy, 

- zawód, 

- wykształcenie, 

- seria i numer dowodu osobistego, 

- stanowisko, 

- wymiar etatu, 

- forma zatrudnienia, 

- adres zatrudnienia, 
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- tytuł ubezpieczenia, 

- staż pracy, 

- absencja (zwolnienia lekarskie), 

- potracenia (w tym komornik) 

- rozliczenia roczne, 

- numer konta bankowego, 

- oddział NFZ, 

- Urząd Skarbowy, 

- adres e-mail, 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- głownie od osób, których dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa, 

- teletransmisja do PFRON, 

- platforma VULCAN art. 30 KN 

 

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

- Urząd Skarbowy w Koninie, 

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Koninie, 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

 Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

 Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

 Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                               Zbiór nr 60 

 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„ Zbiór dowodów księgowych księgowości budżetowej” 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r poz. 330 

ze zmianami). 

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. 

poz. 885 ze zm.) 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, 
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7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: 

- osoby fizyczne, osoby prawne, 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- adres zamieszkania lub pobytu, 

- Numer Identyfikacji Podatkowej, 

- numer telefonu 

- REGON, 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- od osób, których dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- dane będą udostępniane wyłącznie na podstawie przepisów prawa, 

 

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

………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

 Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

 Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

 Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                  Zbiór nr 61 

 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„ Rejestr poświadczeń bezpieczeństwa’’ 

 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych ( Dz.U. 

Nr 182 poz. 1228) 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 
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- dopełnienie obowiązków określonych  w przepisach prawa, 

 

 

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

- osoby, wobec których przeprowadzono postępowanie zwykłe sprawdzające i 

wydano poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych 

poufne/zastrzeżone oraz upoważnienie 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- imiona rodziców, 

- data urodzenia, 

- miejsce urodzenia, 

- adres zamieszkania lub pobytu, 

- numer ewidencyjny PESEL, 

- Numer Identyfikacji Podatkowej, 

- miejsce pracy, 

- zawód, 

- wykształcenie, 

- seria i numer dowodu osobistego, 

- numer telefonu, 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- od osób, których dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa, 

 

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

………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  
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• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

 Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

 Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

 Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                     Zbiór nr 62 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„ Zgłoszenie szkód powstałych podczas wystąpienia klęsk żywiołowych” 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- Ustawa z dnia 18 kwietnia o stanie klęski żywiołowej ( Dz.U. Nr 62, poz. 558 

z późn. zm.) 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, 

 

 

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

- poszkodowani w wyniku klęsk żywiołowych, 
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8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- adres zamieszkania lub pobytu, 

- numer ewidencyjny PESEL, 

- seria i numer dowodu osobistego, 

- numer telefonu, 

- Numer Identyfikacji Podatkowej NIP, 

- powierzchnia gospodarstwa, 

- numer działki i obręb  

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- od osób, których dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa, 

 

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

………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

 Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

 Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

 Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                   Zbiór nr 63 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„ Transport drogowy” 

 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r. 

poz. 1414, ze zmianami). 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, 
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7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: 

- osoby fizyczne, 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- Numer Identyfikacji Podatkowej, 

- miejsce pracy, 

- zawód, 

- informacje o niekaralności, 

- dane dotyczące kompetencji osób zarządzających przedsiębiorstwem              

i kierowców, 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- głównie od osób, których dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa, 

 

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

………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

 Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

 Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

 Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                   Zbiór nr 64 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„ Czynsze jednostek organizacyjnych” 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 

2014 r. poz. 518 ze zmianami) 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, 

 



S t r o n a  | 140 

 

 

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

- osoby fizyczne, 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- adres zamieszkania lub pobytu, 

- numer ewidencyjny PESEL, 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- głównie z innych źródeł, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

          - dane nie będą udostępniane innym podmiotom 

 

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

………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

 Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

 Data rejestracji zbioru -  22.06.2015r   

 Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                   Zbiór Nr 65 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„Zaświadczenia w sprawach opłat (składki FER, o pracy w gospodarstwie 
rolnym” 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- ustawa z dnia 20 lipca 1990 roku o wliczaniu okresów pracy w 

indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz.U. z 

1990 roku nr 54 poz. 310) 

- ustawa z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników 

(Dz.U.2015.704) 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- wykonanie przepisów ustawy 
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7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: 

- osoby fizyczne 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- imiona i nazwiska rodziców, 

- data urodzenia, 

- adres zameldowania i zamieszkania, 

- seria i numer dowodu osobistego, 

- miejsce położenia gospodarstwa rolnego, 

- powierzchnia gospodarstwa, 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- od osób, których dotyczą, 

- z innych  źródeł niż osoba, której te dane dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa, 

 

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

- KRUS, 

- ZUS, 

- zakład pracy 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego- 

rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim danych 

osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu przetwarzania 

danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w nim 

danych osobowych. 

 Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

 Data rejestracji zbioru -  19.011.2016r   

 Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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                   Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji             Zbiór Nr 66 

1.  NAZWA ZBIORU DANYCH 

„Ewidencja Aktów Notarialnych” 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- art. 37 ust 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku poz. 199 z poen. zmianami 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- wykonanie ustawowego obowiązku 

 

 

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

- podmioty, które zawierały umowę notarialną, 
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8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- imiona, nazwiska, adresy, posiadane mienie 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- dane przekazywane przez kancelarie notarialne. 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- na wniosek 

 

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

- podmioty, które zawierały umowę notarialną 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

- nie dotyczy 

 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

 Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

 Data rejestracji zbioru -  19.01.2016 r   

 Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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              Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                          Zbiór Nr 67 

1.  NAZWA ZBIORU DANYCH 

Umowy na odprowadzanie ścieków 

 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- ewidencja osób podłączonych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, 
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7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: 

- osoby fizyczne, osoby prawne 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

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

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- protokoły odbioru przyłączy kanalizacyjnych, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- na pisemny wniosek osobom uprawnionym 

 

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

- wyłącznie osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania z mocy 

przepisów prawa 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

 Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

 Data rejestracji zbioru -  19.01.2016 r   

 Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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                   Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                   Zbiór Nr 68 

1.  NAZWA ZBIORU DANYCH 

Pozwolenia na budowę i zgłoszenie budowy lub przebudowy 

 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- art. 38 ust 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 z późn. zmianami). 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- wykonanie ustawowego obowiązku 
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7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: 

- podmioty, na rzecz których została wydana decyzja o warunkach zabudowy, 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- imiona, nazwiska, adresy, 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- dane przekazywane przez Starostwo powiatowe w Konine, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- na wniosek, 

 

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

- podmioty, na rzecz których zostało wydane pozwolenie na budowę, lub które 

zgłosiły zamiar wykonania budowy lub przebudowy 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

- nie dotyczy 

 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

 Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

 Data rejestracji zbioru -  19.01.2016 r   

 Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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                       Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                   Zbiór Nr 69 

1.  NAZWA ZBIORU DANYCH 

Świadczenia wychowawcze 

 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 

(Dz.U.2016.195 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie 

realizacji świadczeń wychowawczych, 
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7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: 

- osoby wnioskujące o świadczenie wychowawcze oraz członkowie ich rodzin, 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres 

zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, miejsce pracy, seria i numer 

dowodu osobistego, numer telefonu, stan cywilny, obywatelstwo, stopień 

pokrewieństwa z członkami rodziny, płeć, adres poczty elektronicznej, dochody, 

orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, stan zdrowia, inne 

orzeczenia wydane w postępowaniu sadowym lub administracyjnym, 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- od osób, których dotyczą, z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów  prawa, 

 

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

- nie dotyczy.. 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim danych 

osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu przetwarzania 

danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w nim 

danych osobowych. 

 Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

 Data rejestracji zbioru -  16.03.2016r   

 Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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                  Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji               Zbiór Nr 70 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

Jednorazowe świadczenie za życiem 

 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin (Dz.U. z 

2016 r. poz. 1860) 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 
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7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: 

- osoby objęte systemem EZAR+ 

- osoby objęte systemem FA+ 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, 

adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, numer 

identyfikacji podatkowej, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer 

dowodu osobistego, numer telefonu, stan zdrowia, inne orzeczenia wydane w 

postępowaniu sądowym lub administracyjnym, 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

  - od osób, których dotyczą, z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa 

 

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

………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

 Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

 Data rejestracji zbioru -  20.02.2017r   

 Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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                Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                Zbiór Nr 71 

1.  NAZWA ZBIORU DANYCH 

Świadczenie opiekuńcze 

 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 162) 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa. 
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7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: 

- osoby objęte systemem EZAR+, 

- osoby objęte systemem FA+ 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, 

adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, numer 

identyfikacji podatkowej, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer 

dowodu osobistego, numer telefonu, stan zdrowia, inne orzeczenia wydane w 

postępowaniu sądowym lub administracyjnym, 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- od osób, których dotyczą, z  innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, 

 

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

………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

 Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

 Data rejestracji zbioru -  20.02.2017 r   

 Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 

 



S t r o n a  | 155 

 

                                                                                                      

               Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                     Zbiór nr 72 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

Świadczenia alimentacyjne 

 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

3. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- ustawa z dnia 7 wrzesnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów (t.j.. Dz.U. z 2016 r. poz. 169) 

 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

- dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 
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7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: 

- osoby objęte systemem EZAR+ 

- osoby objęte systemem FA+ 

 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, 

adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, numer 

identyfikacji podatkowej, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer 

dowodu osobistego, numer telefonu, stan zdrowia, inne orzeczenia wydane w 

postępowaniu sądowym lub administracyjnym, 

 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- od osób, których dotyczą, z  innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą, 

 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, 

 

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

………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

 Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

 Data rejestracji zbioru -  20.02.2017 r                         Data wykreślenia zbioru – 23.04.2018 r. 

 Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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 Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                    Zbiór Nr  73 

NAZWA ZBIORU DANYCH 

Zbiór uczestników projektu- „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie 

gmin Rzgów i Grodziec” 

 

1. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica:  Główna 17 

REGON: 311019088 

 

2. Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa  w art.31a ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

3. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

4. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych /art.23.1,art.27.2/: 

Art. 23 ust. 1 pkt 1: osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o 

usunięcie dotyczących jej danych 

Art. 23 ust. 1 pkt 3: jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, 

jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na 

żądanie osoby, której dane dotyczą 
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5. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

Realizacja umowy w ramach projektu-  „Instalacja systemów odnawialnych źródeł 

energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec” 

 

 

6. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: 

Osoby fizyczne 

 

7. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

imię, nazwisko, adres, PESEL, NIP, numer dowodu osobistego, dane dotyczące 

nieruchomości- własność, położenie, księga wieczysta 

 

8. Sposób zbierania danych do zbioru: 

od uczestników projektu 

 

9. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

Możliwość wglądu do dokumentów 

 

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

Instytucje upoważnione do dostępu do danych osobowych- instytucja zarządzająca, 

instytucje kontrolne 

 

11. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego- 

rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego: 

Nie dotyczy 

 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim danych 

osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu przetwarzania 

danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w nim 

danych osobowych. 

  

 Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

 Data rejestracji zbioru -  13.04.2018 r   

 Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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      Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                    Zbiór Nr 74

    

 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

„ Dowóz uczniów niepełnosprawnych” 

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 311019088 

 

2. Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art.31a ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

/w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:  

Miejscowość:  

Ulica: 

 

3. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

Nazwa:  

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

4. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. u. z 2017 poz. 59) 

 

5. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: 

- dzieci, uczniów korzystających z dowozu 

- rodzice/ opiekunowie prawni uczniów niepełnosprawnych. 

 

6. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

- nazwiska i imiona, 

- imiona rodziców, 

- adres zamieszkania lub pobytu, 

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niepełnosprawności 
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- data urodzenia 

- numery telefonów. 

 

7. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- wyłącznie od osób, rodziców, opiekunów prawnych których dotyczą 

- od uczniów niepełnosprawnych. 

 

8. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

- dane: nazwiska i imiona dzieci, imiona rodziców, adres zamieszkania lub pobytu, będą 

udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

 

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

przekazywane: 

- osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa 

- kierowca busa, opiekun ……………………………………………………………….. 

 

10. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego- 

rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

:………………………………………………………………………………………….. 

 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru dokonuje: 

 

·  wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim danych osobowych- 

wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu przetwarzania danych w zbiorze; 

 

·  aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

 

·  wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są odnotowywane w wykazie 

zmian. 

 

 

Grodziec, dn. 26.04.2018r 

                       

Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

 Data rejestracji zbioru -  26.04.2018 r   

 Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                    Zbiór Nr 75  

1 .NAZWA ZBIORU DANYCH 

ZGŁOSZENIA SZKÓD ŁOWIECKICH 

 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica:  Główna 17 

REGON: 311019088 

3.Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art.31a ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4.Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych /art.23.1,art.27.2/: 

Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.) 
 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

Dopełnienie obowiązku określonych w przepisach prawa 
 

 

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

Osoby fizyczne i prawne, które poniosły szkody wyrządzone przez dzikie 
zwierzęta. 
 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 
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- imię i nazwisko 
- adres zamieszkania 
- nr telefonu 
- numery działek 
 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

Od osoby, której dane dotyczą 
 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

Tradycyjny i elektroniczny 
 

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

Członkowie zespołu do szacowania szkód łowieckich 
 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego- 

rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego : 

Nie dotyczy 
 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim danych 

osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu przetwarzania 

danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w nim 

danych osobowych. 

 

 

  

Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

 Data rejestracji zbioru -  07.05.2018 r   

 Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Orkowski 
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 Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                                    Zbiór Nr  76 

1. NAZWA ZBIORU DANYCH 

OPŁATA ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI 

2. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica:  Główna 17 

REGON: 311019088 

3. Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art.31a ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

4. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych /art.23.1,art.27.2/: 

Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) 
 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

Dopełnienie obowiązku określonych w przepisach prawa 
 

 

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

Osoby fizyczne, osoby prawne 
 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 
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- imię i nazwisko 
- adres zamieszkania 
- nr telefonu 
- adres e-mail 
- NIP 
- PESEL 
- numery działek 
- nr Księgi Wieczystej 
- nr Aktu Notarialnego 
 

9. Sposób zbierania danych do zbioru: 

- od osoby, której dane dotyczą 
- z innych źródeł niż osoba której dane dotyczą 
 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

Tradycyjny  
 

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

………………………………………………………………………………………….. 
 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego- 

rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego : 

Nie dotyczy 
 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim danych 

osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu przetwarzania 

danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w nim 

danych osobowych. 

 

 

Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

 Data rejestracji zbioru -  07.05..2018 r   

 Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych– Jarosław Orkowski 
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Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                               Zbiór Nr 77 

12. NAZWA ZBIORU DANYCH 

ŚWIADCZENIE DOBRY START 

 

1. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON: 00053853800 

2. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

3. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

4. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

/art.23.1,art.27.2/: 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 w sprawie szczegółowych 
warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U z 2018 r., poz. 
1061),ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018 r., poz. 514) 

 

5. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 
Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 
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6. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: 
Osoby objęte systemem EZAR+ 

 

7. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 
imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, seria i numer dowodu 
osobistego, numer telefonu, wszystkie dane osobowe związane  z realizacja świadczeń 
dla osób korzystających z tej formy pomocy, np. numer rachunku bankowego, nazwa 
banku, kwota wypłaty, lista świadczeń, lista wniosków, lista decyzji, stan cywilny, 
pokrewieństwo osób, dane adresowe szkoły, stan zdrowia, 

 

8. Sposób zbierania danych do zbioru: 
od osób, których dane dotyczą, oraz z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą 

 

9. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 
dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym                           na 
podstawie przepisów prawa 

 

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

………………………………………………………………………………………….. 

 

11. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego- rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego : 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru 

dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim 

danych osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu 

przetwarzania danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania w 

nim danych osobowych. 

Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie 

zmian. 

 

 Data rejestracji zbioru -  14.06..2018 r   

 Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych– Jarosław Orkowski 

 



S t r o n a  | 167 

 

Zał. Nr 5 do Polityki bezpieczeństwa informacji                           Zbiór Nr  78 

13. NAZWA ZBIORU DANYCH 

Zbiór danych osób uczestniczących w sesjach i posiedzeniach Rady Gminy 

Grodziec – monitoring 

12. ADMINISTRATOR  DANYCH 

Nazwa: Gmina Grodziec 

Miejscowość: Grodziec 

Ulica: Główna 17 

REGON:  311019088 

13. Przedstawiciel administratora danych , o którym mowa  w art.31a ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych 

 /w przypadku przetwarzania danych osobowych przez podmioty mające siedzibę 

albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim, administrator danych jest obowiązany 

wyznaczyć swojego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej/: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica…………………………………………………………………………………….. 

 

14. Powierzenie przetwarzanie danych osobowych: 

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość:…………………………………………………………………………... 

 

Ulica:……………………………………………………………………………………. 

 

15. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych /art.23.1,art.27.2/: 

• Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U.  
 z 2018 r. poz. 994 ze zm.); 

• ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. 
Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.). 

16. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa. 

17. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: 

wszystkie osoby uczestniczące w obradach sesji i posiedzeniach komisji. 
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18. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

    imię, nazwisko, wizerunek. 

19. Sposób zbierania danych do zbioru: 

od osób, których dane dotyczą. 

20. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

Nagrania obrad będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie 
internetowej gminy za pomocą urządzeń służących do transmisji danych na 
podstawie przepisów prawa. 

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

Dane ogólnodostępne. 

22. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego- 

rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego : 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uwaga : 

Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru dokonuje: 

• wpisania zbioru danych w przypadku rozpoczęciu przetwarzania w nim danych 

osobowych-  wpisu dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu przetwarzania 

danych w zbiorze;  

• aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych w przypadku zmiany 

informacji objętych wpisem; 

• wykreślenia zbioru danych w przypadku zaprzestania przetwarzania  

w nim danych osobowych. 

Wszystkie zmiany związane z prowadzonym zbiorem są  odnotowywane w wykazie zmian. 

 

 

Grodziec, dn. 20 listopada 2018 r   

 

 Data rejestracji zbioru -  22.11.2018 r   

 Opracował – Inspektor Ochrony Danych Osobowych– Jarosław Orkowski 
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Grodziec, dn. 22.11. 2018 r. 

Według stanu na dzień 22 listopada 2018 r. zostało zgłoszonych o rejestracji                           

do Inspektora Ochrony Danych Osobowych  78 zbiorów danych osobowych 

przetwarzanych w Urzędzie Gminy Grodziec. Wszystkie zbiory podlegają aktualizacji 

na bieżąco. 

 

                                                                                               Opracował: 

                                                                           Inspektor Ochrony Danych Osobowych  

                                                                                          Jarosław Orkowski 

 


