REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Gmina Chojnice

SPIS ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH

Lp.

Nazwa zbioru danych osobowych

Data ostatniej modyfikacji

1.

Ewidencja korespondencji

10.06.2016r.

2.

Skargi, wnioski i petycje.

10.06.2016r.

3.

Archiwum zakładowe.

10.06.2016r.

4.

Ewidencja działalności gospodarczej.

10.06.2016r.

5.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

10.06.2016r.

6.

Ewidencja ludności.

10.06.2016r.

7.

Rejestr poborowych i przedpoborowych.

10.06.2016r.

8.

Obrona cywilna.

10.06.2016r.

9.

Ochotnicza Straż Pożarna.

10.06.2016r.

10.

Roboty publiczne.

10.06.2016r.

11.

Biuletyn Informacji Publicznej.

10.06.2016r.

12.

Ewidencja podatników i konsumentów.

10.06.2016r.

13.

Egzekucja administracyjna.

10.06.2016r.

14.

Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów.

10.06.2016r.

15.

Gminny zasób nieruchomości.

10.06.2016r.

16.

Opłaty adiacenckie.

10.06.2016r.

17.

Podział i rozgraniczenia nieruchomości.

10.06.2016r.

18.

Warunki zabudowy.

10.06.2016r.

19.

Dodatki mieszkaniowe.

10.06.2016r.

20.

Gospodarowanie odpadami.

10.06.2016r.

21.

Rejestr upoważnień i pełnomocnictw.

10.06.2016r.

22.

Rejestr umów.

10.06.2016r.

23.

Prawo zamówień publicznych.

10.06.2016r.

24.

Podatki lokalne.

10.06.2016r.

25.

Przewóz osób - zezwolenia.

10.06.2016r.

26.

Numery porządkowe nieruchomości.

10.06.2016r.

27.

Ewidencja wniosków o warunkach zabudowy.

10.06.2016r.

28.

Zezwolenia - psy rasy uznawanej za agresywną.

10.06.2016r.

29.

Radni Gminy.

10.06.2016r.

30.

Prace interwencyjne.

10.06.2016r.

31.

Rejestr wyborców.

10.06.2016r.

32.

SMSFall.

10.06.2016r.

33.

Projekt pn. „Słońce źródłem pozyskiwania energii”

12.12.2016r.

DOKUMENT PUBLICZNIE DOSTĘPNY

Strona 1 z 78

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Gmina Chojnice

Część A

Metryka wpisu zbioru do rejestru

1

Nazwa zbioru danych osobowych

2

Data wpisu zbioru do rejestru

10.06.2016r.

3

Data ostatniej aktualizacji wpisu

10.06.2016r.

Część B

Informacje o administratorze danych osobowych

1

Administrator danych

2

REGON

Gmina Chojnice
092351268

Adres administratora danych
3

Część C

Ewidencja korespondencji

ul. 31 stycznia 56a, 89-600
Chojnice

Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych
(wypełniamy tylko gdy podmiot ma siedzibę w państwie trzecim)

Podać adres przedstawiciela

Nie dotyczy

1

Część D
1

Część E

Podmioty, który powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 31 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
Nazwa podmiotu i adres podmiotu

dane udostępniane na
wniosek

Podstawa prawna do upoważniająca do przetwarzania danych osobowych w zbiorze

1

Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej
dotyczących.

NIE

2

Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

NIE

3

Przetwarzanie jest 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.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem
zadań realizowanych dla dobra publicznego.

NIE

5

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów
danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i
wolności osoby, której dane dotyczą.

TAK

Część F
1
2

Cel przetwarzania danych, opis kategorii osób, których dane
dotyczą, oraz zakres przetwarzanych danych
Cel przetwarzania danych w zbiorze

Kontrola przepływu
korespondencji

Opis kategorii osób, których dane dotyczą

Nadawcy i adresaci
korespondencji.
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Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. zwykłych
3

Imię, nazwisko, stanowisko
adres służbowy, telefon, email, informacje szczegółowe
dotyczące sprawy, data
nadania korespondencji, data
odbioru korespondencji,
dekretacja.

Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. wrażliwych
4

Część G

nie dotyczy

Podstawa prawna przetwarzania danych tzw. wrażliwych określonych w Art. 27
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (uzupełnić tylko, gdy są dane wrażliwe
w zbiorze)

1

Osoby, których dane dotyczą, będą wyrażają na to zgodę na piśmie.

NIE

2

Przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie bez zgody
osoby, której dane dotyczą, jej danych osobowych.

NIE

3

Przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych
interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby, gdy osoba,
której dane dotyczą, nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do
wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub
kuratora.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania statutowych zadań
kościoła, innego związku wyznaniowego, stowarzyszenia, fundacji
lub innej niezarobkowej organizacji lub instytucji o celach
politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub
związkowych, a przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków
tej organizacji lub instytucji albo osób utrzymujących z nią stałe
kontakty w związku z jej działalnością i zapewnione są pełne
gwarancje ochrony przetwarzanych danych

NIE

5

Przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia
praw przed sądem.

NIE

6

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora
danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych
osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie.

NIE

7

Przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia,
świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby
trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług
medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są
stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych.

NIE

8

Przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości
publicznej przez osobę, której dane dotyczą.

NIE

9

Przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w
tym do przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu
ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego, a publikowanie
wyników badań naukowych uniemożliwia identyfikację osób,
których dane zostały przetworzone.

NIE

10

Przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu
realizacji praw i obowiązków wynikających z orzeczenia wydanego w
postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

NIE
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Część H

Sposób zbierania oraz udostępniania danych

1

Dane od osób są zbierane

2

Dane ze zbioru są udostępnione podmiotom innym, niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa.

3
4

bezpośrednio i pośrednio

Odbiorcy danych osobowych

tak
Dostawcy korespondencji
(poczta polska, kurierzy)

Dane są przekazywane do państw trzecich

Część A

nie

Metryka wpisu zbioru do rejestru

1

Nazwa zbioru danych osobowych

2

Data wpisu zbioru do rejestru

10.06.2016r.

3

Data ostatniej aktualizacji wpisu

10.06.2016r.

Część B

Informacje o administratorze danych osobowych

1

Administrator danych

2

REGON

Gmina Chojnice
092351268

Adres administratora danych
3

Część C

Skargi, wnioski i petycje.

ul. 31 stycznia 56a, 89-600
Chojnice

Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych
(wypełniamy tylko gdy podmiot ma siedzibę w państwie trzecim)

Podać adres przedstawiciela

Nie dotyczy

1

Część D
1

Część E

Podmioty, który powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 31 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
Nazwa podmiotu i adres podmiotu

dane udostępniane na
wniosek

Podstawa prawna do upoważniająca do przetwarzania danych osobowych w zbiorze

1

Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej
dotyczących.

NIE

2

Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

TAK

3

Przetwarzanie jest 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.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem
zadań realizowanych dla dobra publicznego.

NIE

5

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie

TAK
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usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów
danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i
wolności osoby, której dane dotyczą.

Część F
1
2

Cel przetwarzania danych, opis kategorii osób, których dane
dotyczą, oraz zakres przetwarzanych danych
Cel przetwarzania danych w zbiorze

Realizacja praw
wnioskodawców

Opis kategorii osób, których dane dotyczą

Wnioskodawcy, petenci i
osoby składające skargi.

Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. zwykłych

Imię, nazwisko, adres,
informacje szczegółowe
dotyczące sprawy, data
rozpatrzenia sprawy.

3
Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. wrażliwych
4

Część G

nie dotyczy

Podstawa prawna przetwarzania danych tzw. wrażliwych określonych w Art. 27
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (uzupełnić tylko, gdy są dane wrażliwe
w zbiorze)

1

Osoby, których dane dotyczą, będą wyrażają na to zgodę na piśmie.

NIE

2

Przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie bez zgody
osoby, której dane dotyczą, jej danych osobowych.

NIE

3

Przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych
interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby, gdy osoba,
której dane dotyczą, nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do
wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub
kuratora.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania statutowych zadań
kościoła, innego związku wyznaniowego, stowarzyszenia, fundacji
lub innej niezarobkowej organizacji lub instytucji o celach
politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub
związkowych, a przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków
tej organizacji lub instytucji albo osób utrzymujących z nią stałe
kontakty w związku z jej działalnością i zapewnione są pełne
gwarancje ochrony przetwarzanych danych

NIE

5

Przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia
praw przed sądem.

NIE

6

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora
danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych
osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie.

NIE

7

Przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia,
świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby
trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług
medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są
stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych.

NIE

8

Przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości
publicznej przez osobę, której dane dotyczą.

NIE

9

Przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w

NIE
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tym do przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu
ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego, a publikowanie
wyników badań naukowych uniemożliwia identyfikację osób,
których dane zostały przetworzone.
10

Przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu
realizacji praw i obowiązków wynikających z orzeczenia wydanego w
postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Część H

NIE

Sposób zbierania oraz udostępniania danych

1

Dane od osób są zbierane

2

Dane ze zbioru są udostępnione podmiotom innym, niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa.

nie

3

Odbiorcy danych osobowych

brak

4

Dane są przekazywane do państw trzecich

nie

Część A

bezpośrednio

Metryka wpisu zbioru do rejestru

1

Nazwa zbioru danych osobowych

2

Data wpisu zbioru do rejestru

10.06.2016r.

3

Data ostatniej aktualizacji wpisu

10.06.2016r.

Część B

Informacje o administratorze danych osobowych

1

Administrator danych

2

REGON

Gmina Chojnice
092351268

Adres administratora danych
3

Część C

Archiwum zakładowe

ul. 31 stycznia 56a, 89-600
Chojnice

Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych
(wypełniamy tylko gdy podmiot ma siedzibę w państwie trzecim)

Podać adres przedstawiciela

Nie dotyczy

1

Część D
1

Część E

Podmioty, który powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 31 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
Nazwa podmiotu i adres podmiotu

dane udostępniane na
wniosek

Podstawa prawna do upoważniająca do przetwarzania danych osobowych w zbiorze

1

Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej
dotyczących.

NIE

2

Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

TAK

3

Przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której

NIE
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dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia
działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane
dotyczą.
4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem
zadań realizowanych dla dobra publicznego.

NIE

5

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów
danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i
wolności osoby, której dane dotyczą.

TAK

Część F
1

Cel przetwarzania danych, opis kategorii osób, których dane
dotyczą, oraz zakres przetwarzanych danych
Cel przetwarzania danych w zbiorze

Archiwizacja dokumentów
zgodnie z wymogami prawa.

Opis kategorii osób, których dane dotyczą

Osoby występujące w
pozostałych zbiorach danych,
których dane podlegają
archiwizacji.

2
Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. zwykłych
3

Imię, nazwisko, adres,
informacje szczegółowe
dotyczące sprawy, data
rozpatrzenia sprawy.

Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. wrażliwych
4

Część G

nie dotyczy

Podstawa prawna przetwarzania danych tzw. wrażliwych określonych w Art. 27
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (uzupełnić tylko, gdy są dane wrażliwe
w zbiorze)

1

Osoby, których dane dotyczą, będą wyrażają na to zgodę na piśmie.

NIE

2

Przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie bez zgody
osoby, której dane dotyczą, jej danych osobowych.

NIE

3

Przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych
interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby, gdy osoba,
której dane dotyczą, nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do
wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub
kuratora.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania statutowych zadań
kościoła, innego związku wyznaniowego, stowarzyszenia, fundacji
lub innej niezarobkowej organizacji lub instytucji o celach
politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub
związkowych, a przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków
tej organizacji lub instytucji albo osób utrzymujących z nią stałe
kontakty w związku z jej działalnością i zapewnione są pełne
gwarancje ochrony przetwarzanych danych

NIE

5

Przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia
praw przed sądem.

NIE

6

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora
danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych
osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie.

NIE
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7

Przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia,
świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby
trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług
medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są
stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych.

NIE

8

Przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości
publicznej przez osobę, której dane dotyczą.

NIE

9

Przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w
tym do przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu
ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego, a publikowanie
wyników badań naukowych uniemożliwia identyfikację osób,
których dane zostały przetworzone.

NIE

10

Przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu
realizacji praw i obowiązków wynikających z orzeczenia wydanego w
postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

NIE

Część H

Sposób zbierania oraz udostępniania danych

1

Dane od osób są zbierane

2

Dane ze zbioru są udostępnione podmiotom innym, niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa.

nie

3

Odbiorcy danych osobowych

brak

4

Dane są przekazywane do państw trzecich

nie

Część A
1

bezpośrednio

Metryka wpisu zbioru do rejestru
Nazwa zbioru danych osobowych

Ewidencja działalności
gospodarczej

2

Data wpisu zbioru do rejestru

10.06.2016r.

3

Data ostatniej aktualizacji wpisu

10.06.2016r.

Część B

Informacje o administratorze danych osobowych

1

Administrator danych

2

REGON

Gmina Chojnice
092351268

Adres administratora danych
3

Część C

ul. 31 stycznia 56a, 89-600
Chojnice

Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych
(wypełniamy tylko gdy podmiot ma siedzibę w państwie trzecim)

Podać adres przedstawiciela

Nie dotyczy

1

Część D

Podmioty, który powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 31 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

DOKUMENT PUBLICZNIE DOSTĘPNY
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1

Część E

Nazwa podmiotu i adres podmiotu

dane udostępniane na
wniosek

Podstawa prawna do upoważniająca do przetwarzania danych osobowych w zbiorze

1

Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej
dotyczących.

NIE

2

Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

TAK

3

Przetwarzanie jest 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.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem
zadań realizowanych dla dobra publicznego.

NIE

5

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów
danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i
wolności osoby, której dane dotyczą.

TAK

Część F
1

2

Cel przetwarzania danych, opis kategorii osób, których dane
dotyczą, oraz zakres przetwarzanych danych
Cel przetwarzania danych w zbiorze

Opis kategorii osób, których dane dotyczą

Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. zwykłych

3

Przyjmowanie i rozpatrywanie
wniosków o rejestrację
działalności gospodarczej.
Osoby zgłaszające
prowadzenia działalności
gospodarczej.
Nazwisko, imię, drugie imię,
nazwisko rodowe, imię ojca,
imię matki, obywatelstwo,
nazwisko rodowe matki,
miasto, ulica, numer domu,
numer lokalu, województwo,
gmina, powiat, poczta, PESEL,
NIP, REGON, data
urodzenia, miejsce
urodzenia, płeć, dodatkowe
adresy, nazwa skrócona, data
rozpoczęcia prowadzenia
działalności, data zawieszenia
wykonywania działalności,
data zakończenia
wykonywania działalności,
PKD, forma opodatkowania,
rachunek bankowy,
pełnomocnictwo, liczba
załączników, data
rozpatrzenia wniosku.

Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. wrażliwych
4

nie dotyczy
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Część G

Podstawa prawna przetwarzania danych tzw. wrażliwych określonych w Art. 27
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (uzupełnić tylko, gdy są dane wrażliwe
w zbiorze)

1

Osoby, których dane dotyczą, będą wyrażają na to zgodę na piśmie.

NIE

2

Przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie bez zgody
osoby, której dane dotyczą, jej danych osobowych.

NIE

3

Przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych
interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby, gdy osoba,
której dane dotyczą, nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do
wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub
kuratora.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania statutowych zadań
kościoła, innego związku wyznaniowego, stowarzyszenia, fundacji
lub innej niezarobkowej organizacji lub instytucji o celach
politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub
związkowych, a przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków
tej organizacji lub instytucji albo osób utrzymujących z nią stałe
kontakty w związku z jej działalnością i zapewnione są pełne
gwarancje ochrony przetwarzanych danych

NIE

5

Przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia
praw przed sądem.

NIE

6

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora
danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych
osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie.

NIE

7

Przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia,
świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby
trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług
medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są
stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych.

NIE

8

Przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości
publicznej przez osobę, której dane dotyczą.

NIE

9

Przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w
tym do przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu
ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego, a publikowanie
wyników badań naukowych uniemożliwia identyfikację osób,
których dane zostały przetworzone.

NIE

10

Przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu
realizacji praw i obowiązków wynikających z orzeczenia wydanego w
postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

NIE

Część H

Sposób zbierania oraz udostępniania danych

1

Dane od osób są zbierane

2

Dane ze zbioru są udostępnione podmiotom innym, niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa.

nie

3

Odbiorcy danych osobowych

brak

4

Dane są przekazywane do państw trzecich

nie

Część A

bezpośrednio

Metryka wpisu zbioru do rejestru
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1

Nazwa zbioru danych osobowych

Zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych

2

Data wpisu zbioru do rejestru

10.06.2016r.

3

Data ostatniej aktualizacji wpisu

10.06.2016r.

Część B

Informacje o administratorze danych osobowych

1

Administrator danych

2

REGON

Gmina Chojnice
092351268

Adres administratora danych
3

Część C

ul. 31 stycznia 56a, 89-600
Chojnice

Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych
(wypełniamy tylko gdy podmiot ma siedzibę w państwie trzecim)

Podać adres przedstawiciela

Nie dotyczy

1

Część D
1

Część E

Podmioty, który powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 31 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
Nazwa podmiotu i adres podmiotu

dane udostępniane na
wniosek

Podstawa prawna do upoważniająca do przetwarzania danych osobowych w zbiorze

1

Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej
dotyczących.

NIE

2

Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

TAK

3

Przetwarzanie jest 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.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem
zadań realizowanych dla dobra publicznego.

NIE

5

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów
danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i
wolności osoby, której dane dotyczą.

TAK

Część F

Cel przetwarzania danych, opis kategorii osób, których dane
dotyczą, oraz zakres przetwarzanych danych
Cel przetwarzania danych w zbiorze

1
2

Opis kategorii osób, których dane dotyczą

DOKUMENT PUBLICZNIE DOSTĘPNY
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sprzedaży napojów
alkoholowych.
Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. zwykłych

3

Nazwiska i imiona, adres
zamieszkania
lub pobytu, nazwa
przedsiębiorstwa, nr REGON,
nr NIP, przedmiot działalności
gospodarczej, adres punktu
sprzedaży, godziny otwarcia
punktu sprzedaży, rodzaj
sprzedawanego alkoholu, nr
telefonu, data wpłynięcia
wniosku, data rozpatrzenia
wniosku.

Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. wrażliwych
4

Część G

nie dotyczy

Podstawa prawna przetwarzania danych tzw. wrażliwych określonych w Art. 27
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (uzupełnić tylko, gdy są dane wrażliwe
w zbiorze)

1

Osoby, których dane dotyczą, będą wyrażają na to zgodę na piśmie.

NIE

2

Przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie bez zgody
osoby, której dane dotyczą, jej danych osobowych.

NIE

3

Przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych
interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby, gdy osoba,
której dane dotyczą, nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do
wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub
kuratora.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania statutowych zadań
kościoła, innego związku wyznaniowego, stowarzyszenia, fundacji
lub innej niezarobkowej organizacji lub instytucji o celach
politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub
związkowych, a przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków
tej organizacji lub instytucji albo osób utrzymujących z nią stałe
kontakty w związku z jej działalnością i zapewnione są pełne
gwarancje ochrony przetwarzanych danych

NIE

5

Przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia
praw przed sądem.

NIE

6

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora
danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych
osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie.

NIE

7

Przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia,
świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby
trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług
medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są
stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych.

NIE

8

Przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości
publicznej przez osobę, której dane dotyczą.

NIE

9

Przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w

NIE

DOKUMENT PUBLICZNIE DOSTĘPNY
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tym do przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu
ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego, a publikowanie
wyników badań naukowych uniemożliwia identyfikację osób,
których dane zostały przetworzone.
10

Przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu
realizacji praw i obowiązków wynikających z orzeczenia wydanego w
postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Część H

NIE

Sposób zbierania oraz udostępniania danych

1

Dane od osób są zbierane

2

Dane ze zbioru są udostępnione podmiotom innym, niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa.

nie

3

Odbiorcy danych osobowych

brak

4

Dane są przekazywane do państw trzecich

nie

Część A

bezpośrednio

Metryka wpisu zbioru do rejestru

1

Nazwa zbioru danych osobowych

2

Data wpisu zbioru do rejestru

10.06.2016r.

3

Data ostatniej aktualizacji wpisu

10.06.2016r.

Część B

Informacje o administratorze danych osobowych

1

Administrator danych

2

REGON

Gmina Chojnice
092351268

Adres administratora danych
3

Część C

Ewidencja ludności

ul. 31 stycznia 56a, 89-600
Chojnice

Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych
(wypełniamy tylko gdy podmiot ma siedzibę w państwie trzecim)

Podać adres przedstawiciela

Nie dotyczy

1

Część D
1

Część E

Podmioty, który powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 31 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
Nazwa podmiotu i adres podmiotu

dane udostępniane na
wniosek

Podstawa prawna do upoważniająca do przetwarzania danych osobowych w zbiorze

1

Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej
dotyczących.

NIE

2

Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

TAK

3

Przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której

NIE
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dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia
działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane
dotyczą.
4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem
zadań realizowanych dla dobra publicznego.

TAK

5

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów
danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i
wolności osoby, której dane dotyczą.

TAK

Część F

Cel przetwarzania danych, opis kategorii osób, których dane
dotyczą, oraz zakres przetwarzanych danych
Cel przetwarzania danych w zbiorze

Prowadzenie ewidencji
ludności zgodnie z przepisami
prawa.

Opis kategorii osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane znajdują
się w ewidencji lub
wnioskujący o zmianę wpisu.

Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. zwykłych

Nazwisko i imiona, nazwisko
rodowe, nazwiska i imiona
poprzednie, imiona i
nazwiska rodowe rodziców,
data i miejsce urodzenia, stan
cywilny, numer aktu
urodzenia i oznaczenie
urzędu stanu cywilnego, który
ten
akt sporządził, płeć, numer
PESEL, obywatelstwo (data
nabycia obywatelstwa
polskiego, data utraty
obywatelstwa polskiego), imię
i nazwisko rodowe małżonka
oraz jego numer PESEL, data
zawarcia związku
małżeńskiego, numer aktu
małżeństwa i oznaczenie
urzędu stanu cywilnego, który
ten akt sporządził, data
rozwiązania związku
małżeńskiego, sygnatura akt i
oznaczenie sądu, który
rozwiązał małżeństwo, data
zgonu
małżonka, numer aktu zgonu i
oznaczenie urzędu stanu
cywilnego, który ten akt
sporządził, adres i data
zameldowania na pobyt stały,
poprzednie adresy
zameldowania na pobyt stały
wraz z określeniem okresu
zameldowania, adres

1

2
3
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zameldowania na pobyt
czasowy trwający ponad 3
miesiące wraz z określeniem
okresu
zameldowania, tryb
wymeldowania, stopień
wojskowy, nazwa, seria i
numer wojskowego
dokumentu
osobistego oraz oznaczenie
wojskowej komendy
uzupełnień, w której
ewidencji osoba pozostaje,
lub
potwierdzenie zgłoszenia się
do rejestracji
przedpoborowych, seria i
numer aktualnego dowodu
osobistego
oraz serie i numery
poprzednich dowodów
osobistych, daty ich wydania i
daty ważności oraz
oznaczenie
organów wydających, seria i
numer karty pobytu wydanej
w związku z udzieleniem
zezwolenia na osiedlenie
się, zezwolenia na pobyt
rezydenta długoterminowego
Wspólnot Europejskich, zgody
na pobyt tolerowany lub
nadaniem statusu uchodźcy
w Rzeczypospolitej Polskiej,
data jej wydania, data
ważności oraz
oznaczenie organu, który ją
wydał, seria i numer
dokumentu potwierdzającego
prawo stałego pobytu, data
wydania, data ważności oraz
oznaczenie organu, który go
wydał, seria i numer karty
stałego pobytu członka
rodziny obywatela Unii
Europejskiej, data wydania,
data ważności oraz
oznaczenie organu, który ją
wydał,
data wymeldowania, data
zgonu oraz numer aktu zgonu
i oznaczenie urzędu stanu
cywilnego, który akt
sporządził,
seria i numer karty pobytu
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wydanej w związku z
udzieleniem zezwolenia na
zamieszkanie na czas
oznaczony lub zgody na pobyt
tolerowany, data jej wydania,
data ważności oraz
oznaczenie organu, który ją
wydał, data wydania, seria i
numer zaświadczenia o
zarejestrowaniu pobytu
obywatela Unii Europejskiej
oraz oznaczenie organu,
który je wydał, seria i
numer karty pobytu członka
rodziny obywatela Unii
Europejskiej, data wydania,
data ważności oraz
oznaczenie organu, który ją
wydał, seria i numer
tymczasowego zaświadczenia
tożsamości cudzoziemca, data
jego wydania, data ważności
oraz oznaczenie organu, który
je wydał.
4

Część G

Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. wrażliwych
nie dotyczy

Podstawa prawna przetwarzania danych tzw. wrażliwych określonych w Art. 27
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (uzupełnić tylko, gdy są dane wrażliwe
w zbiorze)

1

Osoby, których dane dotyczą, będą wyrażają na to zgodę na piśmie.

NIE

2

Przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie bez zgody
osoby, której dane dotyczą, jej danych osobowych.

NIE

3

Przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych
interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby, gdy osoba,
której dane dotyczą, nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do
wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub
kuratora.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania statutowych zadań
kościoła, innego związku wyznaniowego, stowarzyszenia, fundacji
lub innej niezarobkowej organizacji lub instytucji o celach
politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub
związkowych, a przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków
tej organizacji lub instytucji albo osób utrzymujących z nią stałe
kontakty w związku z jej działalnością i zapewnione są pełne
gwarancje ochrony przetwarzanych danych

NIE

5

Przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia
praw przed sądem.

NIE

6

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora
danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych
osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie.

NIE
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7

Przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia,
świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby
trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług
medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są
stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych.

NIE

8

Przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości
publicznej przez osobę, której dane dotyczą.

NIE

9

Przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w
tym do przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu
ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego, a publikowanie
wyników badań naukowych uniemożliwia identyfikację osób,
których dane zostały przetworzone.

NIE

10

Przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu
realizacji praw i obowiązków wynikających z orzeczenia wydanego w
postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

NIE

Część H

Sposób zbierania oraz udostępniania danych

1

Dane od osób są zbierane

2

Dane ze zbioru są udostępnione podmiotom innym, niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa.

nie

3

Odbiorcy danych osobowych

brak

4

Dane są przekazywane do państw trzecich

nie

Część A
1

bezpośrednio i pośrednio

Metryka wpisu zbioru do rejestru
Nazwa zbioru danych osobowych

Rejestr poborowych i
przedpoborowych

2

Data wpisu zbioru do rejestru

10.06.2016r.

3

Data ostatniej aktualizacji wpisu

10.06.2016r.

Część B

Informacje o administratorze danych osobowych

1

Administrator danych

2

REGON

Gmina Chojnice
092351268

Adres administratora danych
3

Część C

ul. 31 stycznia 56a, 89-600
Chojnice

Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych
(wypełniamy tylko gdy podmiot ma siedzibę w państwie trzecim)

Podać adres przedstawiciela

Nie dotyczy

1

Część D

Podmioty, który powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 31 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

DOKUMENT PUBLICZNIE DOSTĘPNY
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1

Część E

Nazwa podmiotu i adres podmiotu

dane udostępniane na
wniosek

Podstawa prawna do upoważniająca do przetwarzania danych osobowych w zbiorze

1

Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej
dotyczących.

NIE

2

Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

TAK

3

Przetwarzanie jest 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.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem
zadań realizowanych dla dobra publicznego.

TAK

5

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów
danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i
wolności osoby, której dane dotyczą.

TAK

Część F

Cel przetwarzania danych, opis kategorii osób, których dane
dotyczą, oraz zakres przetwarzanych danych
Cel przetwarzania danych w zbiorze

Prowadzenie rejestru
poborowych i
przedpoborowych zgodnie z
przepisami prawa.

1

2

Opis kategorii osób, których dane dotyczą

Osoby podlegające
obowiązkowi służby
wojskowej.

Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. zwykłych

3

4

Część G

Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. wrażliwych

Nazwiska i imiona, imiona
rodziców,
data i miejsce urodzenia,
adres zamieszkania lub
pobytu, numer telefonu,
numer PESEL, seria i numer
dokumentu tożsamości, seria
i
numer książeczki wojskowej,
kategoria wojskowa, data
zgłoszenia na wezwanie.
nie dotyczy

Podstawa prawna przetwarzania danych tzw. wrażliwych określonych w Art. 27
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (uzupełnić tylko, gdy są dane wrażliwe
w zbiorze)

1

Osoby, których dane dotyczą, będą wyrażają na to zgodę na piśmie.

NIE

2

Przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie bez zgody
osoby, której dane dotyczą, jej danych osobowych.

NIE

3

Przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych
interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby, gdy osoba,

NIE
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której dane dotyczą, nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do
wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub
kuratora.

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania statutowych zadań
kościoła, innego związku wyznaniowego, stowarzyszenia, fundacji
lub innej niezarobkowej organizacji lub instytucji o celach
politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub
związkowych, a przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków
tej organizacji lub instytucji albo osób utrzymujących z nią stałe
kontakty w związku z jej działalnością i zapewnione są pełne
gwarancje ochrony przetwarzanych danych

NIE

5

Przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia
praw przed sądem.

NIE

6

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora
danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych
osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie.

NIE

7

Przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia,
świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby
trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług
medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są
stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych.

NIE

8

Przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości
publicznej przez osobę, której dane dotyczą.

NIE

9

Przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w
tym do przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu
ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego, a publikowanie
wyników badań naukowych uniemożliwia identyfikację osób,
których dane zostały przetworzone.

NIE

10

Przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu
realizacji praw i obowiązków wynikających z orzeczenia wydanego w
postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

NIE

Część H

Sposób zbierania oraz udostępniania danych

1

Dane od osób są zbierane

2

Dane ze zbioru są udostępnione podmiotom innym, niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa.

nie

3

Odbiorcy danych osobowych

brak

4

Dane są przekazywane do państw trzecich

nie

Część A

Bezpośrednio i pośrednio

Metryka wpisu zbioru do rejestru

1

Nazwa zbioru danych osobowych

2

Data wpisu zbioru do rejestru

10.06.2016r.

3

Data ostatniej aktualizacji wpisu

10.06.2016r.

Część B

Obrona cywilna

Informacje o administratorze danych osobowych

1

Administrator danych

2

REGON

Gmina Chojnice
092351268
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Adres administratora danych
3

Część C

ul. 31 stycznia 56a, 89-600
Chojnice

Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych
(wypełniamy tylko gdy podmiot ma siedzibę w państwie trzecim)

Podać adres przedstawiciela

Nie dotyczy

1

Część D
1

Część E

Podmioty, który powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 31 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
Nazwa podmiotu i adres podmiotu

dane udostępniane na
wniosek

Podstawa prawna do upoważniająca do przetwarzania danych osobowych w zbiorze

1

Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej
dotyczących.

NIE

2

Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

TAK

3

Przetwarzanie jest 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.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem
zadań realizowanych dla dobra publicznego.

TAK

5

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów
danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i
wolności osoby, której dane dotyczą.

TAK

Część F

Cel przetwarzania danych, opis kategorii osób, których dane
dotyczą, oraz zakres przetwarzanych danych
Cel przetwarzania danych w zbiorze

1
2

Opis kategorii osób, których dane dotyczą
Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. zwykłych

3

4

Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. wrażliwych

DOKUMENT PUBLICZNIE DOSTĘPNY

Realizacja przepisów prawa w
związku organizacją obrony
cywilnej.
Osoby pełniące funkcje z
zakresu obrony cywilnej.
Nazwiska i imiona, adres
zamieszkania lub pobytu,
numer ewidencyjny PESEL,
miejsce pracy, seria i numer
dowodu osobistego, numer
telefonu, funkcja w
strukturach obrony cywilnej.
nie dotyczy

Strona 20 z 78

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Gmina Chojnice

Część G

Podstawa prawna przetwarzania danych tzw. wrażliwych określonych w Art. 27
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (uzupełnić tylko, gdy są dane wrażliwe
w zbiorze)

1

Osoby, których dane dotyczą, będą wyrażają na to zgodę na piśmie.

NIE

2

Przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie bez zgody
osoby, której dane dotyczą, jej danych osobowych.

NIE

3

Przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych
interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby, gdy osoba,
której dane dotyczą, nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do
wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub
kuratora.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania statutowych zadań
kościoła, innego związku wyznaniowego, stowarzyszenia, fundacji
lub innej niezarobkowej organizacji lub instytucji o celach
politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub
związkowych, a przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków
tej organizacji lub instytucji albo osób utrzymujących z nią stałe
kontakty w związku z jej działalnością i zapewnione są pełne
gwarancje ochrony przetwarzanych danych

NIE

5

Przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia
praw przed sądem.

NIE

6

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora
danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych
osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie.

NIE

7

Przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia,
świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby
trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług
medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są
stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych.

NIE

8

Przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości
publicznej przez osobę, której dane dotyczą.

NIE

9

Przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w
tym do przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu
ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego, a publikowanie
wyników badań naukowych uniemożliwia identyfikację osób,
których dane zostały przetworzone.

NIE

10

Przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu
realizacji praw i obowiązków wynikających z orzeczenia wydanego w
postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

NIE

Część H

Sposób zbierania oraz udostępniania danych

1

Dane od osób są zbierane

2

Dane ze zbioru są udostępnione podmiotom innym, niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa.

nie

3

Odbiorcy danych osobowych

brak

4

Dane są przekazywane do państw trzecich

nie

DOKUMENT PUBLICZNIE DOSTĘPNY

Bezpośrednio i pośrednio
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Część A

Metryka wpisu zbioru do rejestru

1

Nazwa zbioru danych osobowych

2

Data wpisu zbioru do rejestru

10.06.2016r.

3

Data ostatniej aktualizacji wpisu

10.06.2016r.

Część B

Informacje o administratorze danych osobowych

1

Administrator danych

2

REGON

Gmina Chojnice
092351268

Adres administratora danych
3

Część C

Ochotnicza straż pożarna

ul. 31 stycznia 56a, 89-600
Chojnice

Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych
(wypełniamy tylko gdy podmiot ma siedzibę w państwie trzecim)

Podać adres przedstawiciela

Nie dotyczy

1

Część D
1

Część E

Podmioty, który powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 31 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
Nazwa podmiotu i adres podmiotu

dane udostępniane na
wniosek

Podstawa prawna do upoważniająca do przetwarzania danych osobowych w zbiorze

1

Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej
dotyczących.

NIE

2

Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

TAK

3

Przetwarzanie jest 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.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem
zadań realizowanych dla dobra publicznego.

TAK

5

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów
danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i
wolności osoby, której dane dotyczą.

TAK

Część F

Cel przetwarzania danych, opis kategorii osób, których dane
dotyczą, oraz zakres przetwarzanych danych
Cel przetwarzania danych w zbiorze

1
2

Opis kategorii osób, których dane dotyczą

DOKUMENT PUBLICZNIE DOSTĘPNY

Realizacja przepisów prawa w
związku organizacją służby
ochotniczej straży pożarnej.
Osoby fizyczne członkowie
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OSP.
Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. zwykłych

3

4

Część G

Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. wrażliwych

Nazwiska i imiona, imiona
rodziców,
data urodzenia, miejsce
urodzenia,
adres zamieszkania lub
pobytu, numer ewidencyjny
PESEL, data wprowadzenia do
ewidencji, data wykreślenia z
ewidencji.
nie dotyczy

Podstawa prawna przetwarzania danych tzw. wrażliwych określonych w Art. 27
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (uzupełnić tylko, gdy są dane wrażliwe
w zbiorze)

1

Osoby, których dane dotyczą, będą wyrażają na to zgodę na piśmie.

NIE

2

Przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie bez zgody
osoby, której dane dotyczą, jej danych osobowych.

NIE

3

Przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych
interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby, gdy osoba,
której dane dotyczą, nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do
wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub
kuratora.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania statutowych zadań
kościoła, innego związku wyznaniowego, stowarzyszenia, fundacji
lub innej niezarobkowej organizacji lub instytucji o celach
politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub
związkowych, a przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków
tej organizacji lub instytucji albo osób utrzymujących z nią stałe
kontakty w związku z jej działalnością i zapewnione są pełne
gwarancje ochrony przetwarzanych danych

NIE

5

Przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia
praw przed sądem.

NIE

6

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora
danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych
osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie.

NIE

7

Przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia,
świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby
trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług
medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są
stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych.

NIE

8

Przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości
publicznej przez osobę, której dane dotyczą.

NIE

9

Przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w
tym do przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu
ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego, a publikowanie
wyników badań naukowych uniemożliwia identyfikację osób,
których dane zostały przetworzone.

NIE
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10

Przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu
realizacji praw i obowiązków wynikających z orzeczenia wydanego w
postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Część H

NIE

Sposób zbierania oraz udostępniania danych

1

Dane od osób są zbierane

2

Dane ze zbioru są udostępnione podmiotom innym, niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa.

nie

3

Odbiorcy danych osobowych

brak

4

Dane są przekazywane do państw trzecich

nie

Część A

Bezpośrednio

Metryka wpisu zbioru do rejestru

1

Nazwa zbioru danych osobowych

2

Data wpisu zbioru do rejestru

10.06.2016r.

3

Data ostatniej aktualizacji wpisu

10.06.2016r.

Część B

Informacje o administratorze danych osobowych

1

Administrator danych

2

REGON

Gmina Chojnice
092351268

Adres administratora danych
3

Część C

Roboty publiczne

ul. 31 stycznia 56a, 89-600
Chojnice

Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych
(wypełniamy tylko gdy podmiot ma siedzibę w państwie trzecim)

Podać adres przedstawiciela

Nie dotyczy

1

Część D
1

Część E

Podmioty, który powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 31 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
Nazwa podmiotu i adres podmiotu

dane udostępniane na
wniosek

Podstawa prawna do upoważniająca do przetwarzania danych osobowych w zbiorze

1

Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej
dotyczących.

NIE

2

Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

NIE

3

Przetwarzanie jest 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.

TAK

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem

TAK

DOKUMENT PUBLICZNIE DOSTĘPNY

Strona 24 z 78

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Gmina Chojnice

zadań realizowanych dla dobra publicznego.
5

Część F
1
2

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów
danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i
wolności osoby, której dane dotyczą.

Cel przetwarzania danych, opis kategorii osób, których dane
dotyczą, oraz zakres przetwarzanych danych
Cel przetwarzania danych w zbiorze

Prowadzenie robót
publicznych.

Opis kategorii osób, których dane dotyczą

Osoby fizyczne wykonujący
roboty publiczne.

Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. zwykłych

3

4

Część G

TAK

Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. wrażliwych

Nazwiska i imiona, nr PESEL,
data urodzenia, zatrudnienie,
miejsce zamieszkania,
wykształcenie, data
zatrudnienia, data
zakończenia świadczenia
pracy, wysokość
wynagrodzenia.
nie dotyczy

Podstawa prawna przetwarzania danych tzw. wrażliwych określonych w Art. 27
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (uzupełnić tylko, gdy są dane wrażliwe
w zbiorze)

1

Osoby, których dane dotyczą, będą wyrażają na to zgodę na piśmie.

NIE

2

Przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie bez zgody
osoby, której dane dotyczą, jej danych osobowych.

NIE

3

Przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych
interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby, gdy osoba,
której dane dotyczą, nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do
wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub
kuratora.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania statutowych zadań
kościoła, innego związku wyznaniowego, stowarzyszenia, fundacji
lub innej niezarobkowej organizacji lub instytucji o celach
politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub
związkowych, a przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków
tej organizacji lub instytucji albo osób utrzymujących z nią stałe
kontakty w związku z jej działalnością i zapewnione są pełne
gwarancje ochrony przetwarzanych danych

NIE

5

Przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia
praw przed sądem.

NIE

6

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora
danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych
osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie.

NIE

7

Przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia,
świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby
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trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług
medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są
stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych.
8

Przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości
publicznej przez osobę, której dane dotyczą.

NIE

9

Przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w
tym do przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu
ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego, a publikowanie
wyników badań naukowych uniemożliwia identyfikację osób,
których dane zostały przetworzone.

NIE

10

Przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu
realizacji praw i obowiązków wynikających z orzeczenia wydanego w
postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

NIE

Część H

Sposób zbierania oraz udostępniania danych

1

Dane od osób są zbierane

2

Dane ze zbioru są udostępnione podmiotom innym, niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa.

nie

3

Odbiorcy danych osobowych

brak

4

Dane są przekazywane do państw trzecich

nie

Część A

Bezpośrednio i pośrednio

Metryka wpisu zbioru do rejestru

1

Nazwa zbioru danych osobowych

2

Data wpisu zbioru do rejestru

10.06.2016r.

3

Data ostatniej aktualizacji wpisu

10.06.2016r.

Część B

Informacje o administratorze danych osobowych

1

Administrator danych

2

REGON

Gmina Chojnice
092351268

Adres administratora danych
3

Część C

Biuletyn informacji publicznej

ul. 31 stycznia 56a, 89-600
Chojnice

Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych
(wypełniamy tylko gdy podmiot ma siedzibę w państwie trzecim)

Podać adres przedstawiciela

Nie dotyczy

1

Część D
1

Część E

Podmioty, który powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 31 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
Nazwa podmiotu i adres podmiotu

dane udostępniane na
wniosek

Podstawa prawna do upoważniająca do przetwarzania danych osobowych w zbiorze
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1

Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej
dotyczących.

NIE

2

Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

TAK

3

Przetwarzanie jest 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.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem
zadań realizowanych dla dobra publicznego.

TAK

5

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów
danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i
wolności osoby, której dane dotyczą.

TAK

Część F
1

2

Cel przetwarzania danych, opis kategorii osób, których dane
dotyczą, oraz zakres przetwarzanych danych
Cel przetwarzania danych w zbiorze

Prowadzenie i udostępnianie
Biuletynu Informacji
Publicznej

Opis kategorii osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane są
udostępniane za
pośrednictwem BIP.

Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. zwykłych
3

4

Część G

Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. wrażliwych

Imiona I nazwiska, stanowiska
służbowe, zdjęcia, nr
telefonu, adres e-mail, data
zamieszczenia w BIP, data
wykreślenia z BIP.
nie dotyczy

Podstawa prawna przetwarzania danych tzw. wrażliwych określonych w Art. 27
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (uzupełnić tylko, gdy są dane wrażliwe
w zbiorze)

1

Osoby, których dane dotyczą, będą wyrażają na to zgodę na piśmie.

NIE

2

Przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie bez zgody
osoby, której dane dotyczą, jej danych osobowych.

NIE

3

Przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych
interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby, gdy osoba,
której dane dotyczą, nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do
wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub
kuratora.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania statutowych zadań
kościoła, innego związku wyznaniowego, stowarzyszenia, fundacji
lub innej niezarobkowej organizacji lub instytucji o celach
politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub
związkowych, a przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków
tej organizacji lub instytucji albo osób utrzymujących z nią stałe
kontakty w związku z jej działalnością i zapewnione są pełne
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gwarancje ochrony przetwarzanych danych
5

Przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia
praw przed sądem.

NIE

6

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora
danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych
osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie.

NIE

7

Przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia,
świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby
trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług
medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są
stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych.

NIE

8

Przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości
publicznej przez osobę, której dane dotyczą.

NIE

9

Przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w
tym do przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu
ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego, a publikowanie
wyników badań naukowych uniemożliwia identyfikację osób,
których dane zostały przetworzone.

NIE

10

Przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu
realizacji praw i obowiązków wynikających z orzeczenia wydanego w
postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

NIE

Część H

Sposób zbierania oraz udostępniania danych

1

Dane od osób są zbierane

2

Dane ze zbioru są udostępnione podmiotom innym, niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa.

nie

3

Odbiorcy danych osobowych

brak

4

Dane są przekazywane do państw trzecich

nie

Część A
1

Bezpośrednio i pośrednio

Metryka wpisu zbioru do rejestru
Nazwa zbioru danych osobowych

Ewidencja podatników i
konsumentów.

2

Data wpisu zbioru do rejestru

10.06.2016r.

3

Data ostatniej aktualizacji wpisu

10.06.2016r.

Część B

Informacje o administratorze danych osobowych

1

Administrator danych

2

REGON

Gmina Chojnice
092351268

Adres administratora danych
3

Część C

ul. 31 stycznia 56a, 89-600
Chojnice

Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych
(wypełniamy tylko gdy podmiot ma siedzibę w państwie trzecim)
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Podać adres przedstawiciela

Nie dotyczy

1

Część D
1

Część E

Podmioty, który powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 31 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
Nazwa podmiotu i adres podmiotu

dane udostępniane na
wniosek

Podstawa prawna do upoważniająca do przetwarzania danych osobowych w zbiorze

1

Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej
dotyczących.

NIE

2

Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

TAK

3

Przetwarzanie jest 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.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem
zadań realizowanych dla dobra publicznego.

TAK

5

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów
danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i
wolności osoby, której dane dotyczą.

TAK

Część F
1
2

Cel przetwarzania danych, opis kategorii osób, których dane
dotyczą, oraz zakres przetwarzanych danych
Cel przetwarzania danych w zbiorze

Prowadzenie ewidencji
podatników i konsumentów

Opis kategorii osób, których dane dotyczą

Osoby fizyczne – podatnicy i
konsumenci lokalni.

Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. zwykłych

Adres zamieszkania lub
pobytu, data urodzenia,
imiona rodziców, miejsce
urodzenia, nazwiska i imiona,
numer
ewidencyjny PESEL, numer
Identyfikacji Podatkowej,
numer telefonu, data
wprowadzenia do ewidencji,
data wykreślenia z ewidencji.

3

Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. wrażliwych
4

Część G

nie dotyczy

Podstawa prawna przetwarzania danych tzw. wrażliwych określonych w Art. 27
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (uzupełnić tylko, gdy są dane wrażliwe
w zbiorze)

1

Osoby, których dane dotyczą, będą wyrażają na to zgodę na piśmie.
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2

Przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie bez zgody
osoby, której dane dotyczą, jej danych osobowych.

NIE

3

Przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych
interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby, gdy osoba,
której dane dotyczą, nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do
wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub
kuratora.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania statutowych zadań
kościoła, innego związku wyznaniowego, stowarzyszenia, fundacji
lub innej niezarobkowej organizacji lub instytucji o celach
politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub
związkowych, a przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków
tej organizacji lub instytucji albo osób utrzymujących z nią stałe
kontakty w związku z jej działalnością i zapewnione są pełne
gwarancje ochrony przetwarzanych danych

NIE

5

Przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia
praw przed sądem.

NIE

6

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora
danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych
osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie.

NIE

7

Przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia,
świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby
trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług
medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są
stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych.

NIE

8

Przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości
publicznej przez osobę, której dane dotyczą.

NIE

9

Przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w
tym do przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu
ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego, a publikowanie
wyników badań naukowych uniemożliwia identyfikację osób,
których dane zostały przetworzone.

NIE

10

Przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu
realizacji praw i obowiązków wynikających z orzeczenia wydanego w
postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

NIE

Część H

Sposób zbierania oraz udostępniania danych

1

Dane od osób są zbierane

2

Dane ze zbioru są udostępnione podmiotom innym, niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa.

nie

3

Odbiorcy danych osobowych

brak

4

Dane są przekazywane do państw trzecich

nie

Część A

Bezpośrednio i pośrednio

Metryka wpisu zbioru do rejestru

1

Nazwa zbioru danych osobowych

2

Data wpisu zbioru do rejestru

10.06.2016r.

3

Data ostatniej aktualizacji wpisu

10.06.2016r.
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Część B

Informacje o administratorze danych osobowych

1

Administrator danych

2

REGON

Gmina Chojnice
092351268

Adres administratora danych
3

Część C

ul. 31 stycznia 56a, 89-600
Chojnice

Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych
(wypełniamy tylko gdy podmiot ma siedzibę w państwie trzecim)

Podać adres przedstawiciela

Nie dotyczy

1

Część D
1

Część E

Podmioty, który powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 31 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
Nazwa podmiotu i adres podmiotu

dane udostępniane na
wniosek

Podstawa prawna do upoważniająca do przetwarzania danych osobowych w zbiorze

1

Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej
dotyczących.

NIE

2

Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

TAK

3

Przetwarzanie jest 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.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem
zadań realizowanych dla dobra publicznego.

TAK

5

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów
danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i
wolności osoby, której dane dotyczą.

TAK

Część F
1

Cel przetwarzania danych, opis kategorii osób, których dane
dotyczą, oraz zakres przetwarzanych danych
Cel przetwarzania danych w zbiorze
Opis kategorii osób, których dane dotyczą

2
3

Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. zwykłych

DOKUMENT PUBLICZNIE DOSTĘPNY

Prowadzenie postępowań
egzekucyjnych.
Osoby fizyczne, których dane
są gromadzone w ramach
prowadzonych postepowań
egzekucyjnych.
Imiona I nazwiska, numer
PESEL, nr NIP, zakres
egzekucji, nr tytułu
wykonawczego, data
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wszczęcia egzekucji, data
umorzenia egzekucji.
Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. wrażliwych
4

Część G

nie dotyczy

Podstawa prawna przetwarzania danych tzw. wrażliwych określonych w Art. 27
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (uzupełnić tylko, gdy są dane wrażliwe
w zbiorze)

1

Osoby, których dane dotyczą, będą wyrażają na to zgodę na piśmie.

NIE

2

Przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie bez zgody
osoby, której dane dotyczą, jej danych osobowych.

NIE

3

Przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych
interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby, gdy osoba,
której dane dotyczą, nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do
wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub
kuratora.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania statutowych zadań
kościoła, innego związku wyznaniowego, stowarzyszenia, fundacji
lub innej niezarobkowej organizacji lub instytucji o celach
politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub
związkowych, a przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków
tej organizacji lub instytucji albo osób utrzymujących z nią stałe
kontakty w związku z jej działalnością i zapewnione są pełne
gwarancje ochrony przetwarzanych danych

NIE

5

Przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia
praw przed sądem.

NIE

6

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora
danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych
osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie.

NIE

7

Przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia,
świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby
trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług
medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są
stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych.

NIE

8

Przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości
publicznej przez osobę, której dane dotyczą.

NIE

9

Przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w
tym do przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu
ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego, a publikowanie
wyników badań naukowych uniemożliwia identyfikację osób,
których dane zostały przetworzone.

NIE

10

Przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu
realizacji praw i obowiązków wynikających z orzeczenia wydanego w
postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

NIE

Część H

Sposób zbierania oraz udostępniania danych

1

Dane od osób są zbierane

2

Dane ze zbioru są udostępnione podmiotom innym, niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa.

DOKUMENT PUBLICZNIE DOSTĘPNY

Bezpośrednio i pośrednio
nie
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3

Odbiorcy danych osobowych

brak

4

Dane są przekazywane do państw trzecich

nie

Część A
1

Metryka wpisu zbioru do rejestru
Nazwa zbioru danych osobowych

Zezwolenia na usuwanie
drzew i krzewów.

2

Data wpisu zbioru do rejestru

10.06.2016r.

3

Data ostatniej aktualizacji wpisu

10.06.2016r.

Część B

Informacje o administratorze danych osobowych

1

Administrator danych

2

REGON

Gmina Chojnice
092351268

Adres administratora danych
3

Część C

ul. 31 stycznia 56a, 89-600
Chojnice

Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych
(wypełniamy tylko gdy podmiot ma siedzibę w państwie trzecim)

Podać adres przedstawiciela

Nie dotyczy

1

Część D
1

Część E

Podmioty, który powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 31 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
Nazwa podmiotu i adres podmiotu

dane udostępniane na
wniosek

Podstawa prawna do upoważniająca do przetwarzania danych osobowych w zbiorze

1

Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej
dotyczących.

NIE

2

Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

TAK

3

Przetwarzanie jest 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.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem
zadań realizowanych dla dobra publicznego.

TAK

5

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów
danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i
wolności osoby, której dane dotyczą.

TAK

Część F

Cel przetwarzania danych, opis kategorii osób, których dane
dotyczą, oraz zakres przetwarzanych danych

DOKUMENT PUBLICZNIE DOSTĘPNY
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1
2

Cel przetwarzania danych w zbiorze

Wydawanie zezwoleń na
usuwanie drzew i krzewów.

Opis kategorii osób, których dane dotyczą

Osoby fizycznewnioskodawcy.

Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. zwykłych
3

4

Część G

Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. wrażliwych

Adres zamieszkania lub
pobytu, nazwiska i imiona,
numer telefonu, data
wydania/odmowy wydania
zezwolenia.
nie dotyczy

Podstawa prawna przetwarzania danych tzw. wrażliwych określonych w Art. 27
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (uzupełnić tylko, gdy są dane wrażliwe
w zbiorze)

1

Osoby, których dane dotyczą, będą wyrażają na to zgodę na piśmie.

NIE

2

Przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie bez zgody
osoby, której dane dotyczą, jej danych osobowych.

NIE

3

Przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych
interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby, gdy osoba,
której dane dotyczą, nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do
wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub
kuratora.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania statutowych zadań
kościoła, innego związku wyznaniowego, stowarzyszenia, fundacji
lub innej niezarobkowej organizacji lub instytucji o celach
politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub
związkowych, a przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków
tej organizacji lub instytucji albo osób utrzymujących z nią stałe
kontakty w związku z jej działalnością i zapewnione są pełne
gwarancje ochrony przetwarzanych danych

NIE

5

Przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia
praw przed sądem.

NIE

6

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora
danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych
osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie.

NIE

7

Przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia,
świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby
trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług
medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są
stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych.

NIE

8

Przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości
publicznej przez osobę, której dane dotyczą.

NIE

9

Przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w
tym do przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu
ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego, a publikowanie
wyników badań naukowych uniemożliwia identyfikację osób,
których dane zostały przetworzone.

NIE
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10

Przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu
realizacji praw i obowiązków wynikających z orzeczenia wydanego w
postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Część H

NIE

Sposób zbierania oraz udostępniania danych

1

Dane od osób są zbierane

2

Dane ze zbioru są udostępnione podmiotom innym, niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa.

nie

3

Odbiorcy danych osobowych

brak

4

Dane są przekazywane do państw trzecich

nie

Część A

Bezpośrednio

Metryka wpisu zbioru do rejestru

1

Nazwa zbioru danych osobowych

2

Data wpisu zbioru do rejestru

10.06.2016r.

3

Data ostatniej aktualizacji wpisu

10.06.2016r.

Część B

Informacje o administratorze danych osobowych

1

Administrator danych

2

REGON

Gmina Chojnice
092351268

Adres administratora danych
3

Część C

Gminny zasób nieruchomości

ul. 31 stycznia 56a, 89-600
Chojnice

Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych
(wypełniamy tylko gdy podmiot ma siedzibę w państwie trzecim)

Podać adres przedstawiciela

Nie dotyczy

1

Część D
1

Część E

Podmioty, który powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 31 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
Nazwa podmiotu i adres podmiotu

dane udostępniane na
wniosek

Podstawa prawna do upoważniająca do przetwarzania danych osobowych w zbiorze

1

Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej
dotyczących.

NIE

2

Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

TAK

3

Przetwarzanie jest 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.

TAK

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem

TAK
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zadań realizowanych dla dobra publicznego.
5

Część F

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów
danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i
wolności osoby, której dane dotyczą.

Cel przetwarzania danych, opis kategorii osób, których dane
dotyczą, oraz zakres przetwarzanych danych
Cel przetwarzania danych w zbiorze

Prowadzenie rejestru
nieruchomości należących do
gminy.

Opis kategorii osób, których dane dotyczą

Osoby fizyczne - dysponenci
nieruchomości gminnych.

1
2

TAK

Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. zwykłych

3

Adres zamieszkania lub
pobytu, imiona rodziców,
nazwiska i imiona, numer
ewidencyjny PESEL, seria i
numer dowodu osobistego, nr
ewidencyjny nieruchomości,
położenie nieruchomości, nr
księgi wieczystej, data
wprowadzenia do ewidencji,
data wykreślenia z ewidencji.

Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. wrażliwych
4

Część G

nie dotyczy

Podstawa prawna przetwarzania danych tzw. wrażliwych określonych w Art. 27
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (uzupełnić tylko, gdy są dane wrażliwe
w zbiorze)

1

Osoby, których dane dotyczą, będą wyrażają na to zgodę na piśmie.

NIE

2

Przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie bez zgody
osoby, której dane dotyczą, jej danych osobowych.

NIE

3

Przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych
interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby, gdy osoba,
której dane dotyczą, nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do
wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub
kuratora.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania statutowych zadań
kościoła, innego związku wyznaniowego, stowarzyszenia, fundacji
lub innej niezarobkowej organizacji lub instytucji o celach
politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub
związkowych, a przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków
tej organizacji lub instytucji albo osób utrzymujących z nią stałe
kontakty w związku z jej działalnością i zapewnione są pełne
gwarancje ochrony przetwarzanych danych

NIE

5

Przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia
praw przed sądem.

NIE

6

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora
danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych
osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie.

NIE
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7

Przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia,
świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby
trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług
medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są
stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych.

NIE

8

Przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości
publicznej przez osobę, której dane dotyczą.

NIE

9

Przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w
tym do przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu
ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego, a publikowanie
wyników badań naukowych uniemożliwia identyfikację osób,
których dane zostały przetworzone.

NIE

10

Przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu
realizacji praw i obowiązków wynikających z orzeczenia wydanego w
postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

NIE

Część H

Sposób zbierania oraz udostępniania danych

1

Dane od osób są zbierane

2

Dane ze zbioru są udostępnione podmiotom innym, niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa.

nie

3

Odbiorcy danych osobowych

brak

4

Dane są przekazywane do państw trzecich

nie

Część A

Bezpośrednio i pośrednio

Metryka wpisu zbioru do rejestru

1

Nazwa zbioru danych osobowych

2

Data wpisu zbioru do rejestru

10.06.2016r.

3

Data ostatniej aktualizacji wpisu

10.06.2016r.

Część B

Informacje o administratorze danych osobowych

1

Administrator danych

2

REGON

Gmina Chojnice
092351268

Adres administratora danych
3

Część C

Opłaty adiacenckie

ul. 31 stycznia 56a, 89-600
Chojnice

Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych
(wypełniamy tylko gdy podmiot ma siedzibę w państwie trzecim)

Podać adres przedstawiciela

Nie dotyczy

1

Część D
1

Podmioty, który powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 31 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
Nazwa podmiotu i adres podmiotu
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dane udostępniane na

Strona 37 z 78

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Gmina Chojnice

wniosek

Część E

Podstawa prawna do upoważniająca do przetwarzania danych osobowych w zbiorze

1

Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej
dotyczących.

NIE

2

Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

TAK

3

Przetwarzanie jest 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.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem
zadań realizowanych dla dobra publicznego.

TAK

5

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów
danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i
wolności osoby, której dane dotyczą.

TAK

Część F
1
2

Cel przetwarzania danych, opis kategorii osób, których dane
dotyczą, oraz zakres przetwarzanych danych
Cel przetwarzania danych w zbiorze

Pobieranie opłat adiacenckich

Opis kategorii osób, których dane dotyczą

Osoby fizyczne - właściciele
nieruchomości.

Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. zwykłych

3

Nazwiska i imiona, adres
zamieszkania
lub pobytu, numer, telefonu,
numer PESEL, adres
nieruchomości, wartość
nieruchomości przed zmianą,
wartość nieruchomości po
zmianie, wysokość opłaty
adiacenckiej, data wpłaty
należności.

Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. wrażliwych
4

Część G

nie dotyczy

Podstawa prawna przetwarzania danych tzw. wrażliwych określonych w Art. 27
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (uzupełnić tylko, gdy są dane wrażliwe
w zbiorze)

1

Osoby, których dane dotyczą, będą wyrażają na to zgodę na piśmie.

NIE

2

Przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie bez zgody
osoby, której dane dotyczą, jej danych osobowych.

NIE

3

Przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych
interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby, gdy osoba,
której dane dotyczą, nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do
wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub
kuratora.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania statutowych zadań
kościoła, innego związku wyznaniowego, stowarzyszenia, fundacji
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lub innej niezarobkowej organizacji lub instytucji o celach
politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub
związkowych, a przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków
tej organizacji lub instytucji albo osób utrzymujących z nią stałe
kontakty w związku z jej działalnością i zapewnione są pełne
gwarancje ochrony przetwarzanych danych
5

Przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia
praw przed sądem.

NIE

6

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora
danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych
osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie.

NIE

7

Przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia,
świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby
trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług
medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są
stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych.

NIE

8

Przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości
publicznej przez osobę, której dane dotyczą.

NIE

9

Przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w
tym do przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu
ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego, a publikowanie
wyników badań naukowych uniemożliwia identyfikację osób,
których dane zostały przetworzone.

NIE

10

Przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu
realizacji praw i obowiązków wynikających z orzeczenia wydanego w
postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

NIE

Część H

Sposób zbierania oraz udostępniania danych

1

Dane od osób są zbierane

2

Dane ze zbioru są udostępnione podmiotom innym, niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa.

nie

3

Odbiorcy danych osobowych

brak

4

Dane są przekazywane do państw trzecich

nie

Część A
1

Bezpośrednio i pośrednio

Metryka wpisu zbioru do rejestru
Nazwa zbioru danych osobowych

Podział i rozgraniczenia
nieruchomości.

2

Data wpisu zbioru do rejestru

10.06.2016r.

3

Data ostatniej aktualizacji wpisu

10.06.2016r.

Część B

Informacje o administratorze danych osobowych

1

Administrator danych

2

REGON

Gmina Chojnice
092351268

DOKUMENT PUBLICZNIE DOSTĘPNY
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Adres administratora danych
3

Część C

ul. 31 stycznia 56a, 89-600
Chojnice

Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych
(wypełniamy tylko gdy podmiot ma siedzibę w państwie trzecim)

Podać adres przedstawiciela

Nie dotyczy

1

Część D
1

Część E

Podmioty, który powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 31 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
Nazwa podmiotu i adres podmiotu

dane udostępniane na
wniosek

Podstawa prawna do upoważniająca do przetwarzania danych osobowych w zbiorze

1

Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej
dotyczących.

NIE

2

Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

TAK

3

Przetwarzanie jest 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.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem
zadań realizowanych dla dobra publicznego.

TAK

5

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów
danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i
wolności osoby, której dane dotyczą.

TAK

Część F

Cel przetwarzania danych, opis kategorii osób, których dane
dotyczą, oraz zakres przetwarzanych danych
Cel przetwarzania danych w zbiorze

1
Opis kategorii osób, których dane dotyczą
2
Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. zwykłych
3

4

Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. wrażliwych

DOKUMENT PUBLICZNIE DOSTĘPNY

Wydawanie zezwoleń na
podziały i rozgraniczenia
nieruchomości.
Osoby fizyczne - właściciele
nieruchomości/strony
postępowania.
Nazwiska i imiona, imiona
rodziców, adres zamieszkania
lub pobytu, numer telefonu,
numer księgi wieczystej,
położenie nieruchomości,
data podziału lub
rozgraniczenia.
nie dotyczy
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Część G

Podstawa prawna przetwarzania danych tzw. wrażliwych określonych w Art. 27
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (uzupełnić tylko, gdy są dane wrażliwe
w zbiorze)

1

Osoby, których dane dotyczą, będą wyrażają na to zgodę na piśmie.

NIE

2

Przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie bez zgody
osoby, której dane dotyczą, jej danych osobowych.

NIE

3

Przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych
interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby, gdy osoba,
której dane dotyczą, nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do
wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub
kuratora.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania statutowych zadań
kościoła, innego związku wyznaniowego, stowarzyszenia, fundacji
lub innej niezarobkowej organizacji lub instytucji o celach
politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub
związkowych, a przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków
tej organizacji lub instytucji albo osób utrzymujących z nią stałe
kontakty w związku z jej działalnością i zapewnione są pełne
gwarancje ochrony przetwarzanych danych

NIE

5

Przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia
praw przed sądem.

NIE

6

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora
danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych
osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie.

NIE

7

Przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia,
świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby
trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług
medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są
stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych.

NIE

8

Przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości
publicznej przez osobę, której dane dotyczą.

NIE

9

Przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w
tym do przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu
ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego, a publikowanie
wyników badań naukowych uniemożliwia identyfikację osób,
których dane zostały przetworzone.

NIE

10

Przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu
realizacji praw i obowiązków wynikających z orzeczenia wydanego w
postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

NIE

Część H

Sposób zbierania oraz udostępniania danych

1

Dane od osób są zbierane

2

Dane ze zbioru są udostępnione podmiotom innym, niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa.

nie

3

Odbiorcy danych osobowych

brak

4

Dane są przekazywane do państw trzecich

nie

DOKUMENT PUBLICZNIE DOSTĘPNY
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Część A

Metryka wpisu zbioru do rejestru

1

Nazwa zbioru danych osobowych

2

Data wpisu zbioru do rejestru

10.06.2016r.

3

Data ostatniej aktualizacji wpisu

10.06.2016r.

Część B

Informacje o administratorze danych osobowych

1

Administrator danych

2

REGON

Gmina Chojnice
092351268

Adres administratora danych
3

Część C

Warunki zabudowy

ul. 31 stycznia 56a, 89-600
Chojnice

Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych
(wypełniamy tylko gdy podmiot ma siedzibę w państwie trzecim)

Podać adres przedstawiciela

Nie dotyczy

1

Część D
1

Część E

Podmioty, który powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 31 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
Nazwa podmiotu i adres podmiotu

dane udostępniane na
wniosek

Podstawa prawna do upoważniająca do przetwarzania danych osobowych w zbiorze

1

Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej
dotyczących.

NIE

2

Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

TAK

3

Przetwarzanie jest 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.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem
zadań realizowanych dla dobra publicznego.

TAK

5

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów
danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i
wolności osoby, której dane dotyczą.

TAK

Część F
1

Cel przetwarzania danych, opis kategorii osób, których dane
dotyczą, oraz zakres przetwarzanych danych
Cel przetwarzania danych w zbiorze

DOKUMENT PUBLICZNIE DOSTĘPNY

Wydawanie zezwoleń dot.
warunków zabudowy.
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Opis kategorii osób, których dane dotyczą

Osoby fizyczne - właściciele
nieruchomości/strony
postępowania.

2
Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. zwykłych
3

4

Część G

Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. wrażliwych

Nazwiska i imiona, adres
zamieszkania lub pobytu,
adres przedmiotowej
nieruchomości, nr KW, numer
telefonu, treść decyzji o
warunkach zabudowy, data
wydania decyzji.
nie dotyczy

Podstawa prawna przetwarzania danych tzw. wrażliwych określonych w Art. 27
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (uzupełnić tylko, gdy są dane wrażliwe
w zbiorze)

1

Osoby, których dane dotyczą, będą wyrażają na to zgodę na piśmie.

NIE

2

Przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie bez zgody
osoby, której dane dotyczą, jej danych osobowych.

NIE

3

Przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych
interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby, gdy osoba,
której dane dotyczą, nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do
wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub
kuratora.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania statutowych zadań
kościoła, innego związku wyznaniowego, stowarzyszenia, fundacji
lub innej niezarobkowej organizacji lub instytucji o celach
politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub
związkowych, a przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków
tej organizacji lub instytucji albo osób utrzymujących z nią stałe
kontakty w związku z jej działalnością i zapewnione są pełne
gwarancje ochrony przetwarzanych danych

NIE

5

Przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia
praw przed sądem.

NIE

6

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora
danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych
osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie.

NIE

7

Przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia,
świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby
trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług
medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są
stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych.

NIE

8

Przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości
publicznej przez osobę, której dane dotyczą.

NIE

9

Przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w
tym do przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu
ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego, a publikowanie
wyników badań naukowych uniemożliwia identyfikację osób,
których dane zostały przetworzone.

NIE

DOKUMENT PUBLICZNIE DOSTĘPNY
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10

Przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu
realizacji praw i obowiązków wynikających z orzeczenia wydanego w
postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Część H

NIE

Sposób zbierania oraz udostępniania danych

1

Dane od osób są zbierane

2

Dane ze zbioru są udostępnione podmiotom innym, niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa.

nie

3

Odbiorcy danych osobowych

brak

4

Dane są przekazywane do państw trzecich

nie

Część A

Bezpośrednio i pośrednio

Metryka wpisu zbioru do rejestru

1

Nazwa zbioru danych osobowych

2

Data wpisu zbioru do rejestru

10.06.2016r.

3

Data ostatniej aktualizacji wpisu

10.06.2016r.

Część B

Informacje o administratorze danych osobowych

1

Administrator danych

2

REGON

Gmina Chojnice
092351268

Adres administratora danych
3

Część C

Dodatki mieszkaniowe

ul. 31 stycznia 56a, 89-600
Chojnice

Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych
(wypełniamy tylko gdy podmiot ma siedzibę w państwie trzecim)

Podać adres przedstawiciela

Nie dotyczy

1

Część D
1

Część E

Podmioty, który powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 31 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
Nazwa podmiotu i adres podmiotu

dane udostępniane na
wniosek

Podstawa prawna do upoważniająca do przetwarzania danych osobowych w zbiorze

1

Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej
dotyczących.

NIE

2

Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

TAK

3

Przetwarzanie jest 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.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem

TAK

DOKUMENT PUBLICZNIE DOSTĘPNY
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zadań realizowanych dla dobra publicznego.
5

Część F
1

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów
danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i
wolności osoby, której dane dotyczą.

Cel przetwarzania danych, opis kategorii osób, których dane
dotyczą, oraz zakres przetwarzanych danych
Cel przetwarzania danych w zbiorze

Przyznawanie dodatków
mieszkaniowych.

Opis kategorii osób, których dane dotyczą

Osoby fizyczne - właściciele
nieruchomości/strony
postępowania.

2
Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. zwykłych

3

4

Część G

TAK

Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. wrażliwych

Imiona i nazwiska, miejsce
zamieszkania/pobytu, nr
telefonu, nr PESEL, liczba
osób zamieszkujących w
lokalu, wiek osób
zamieszkujących w lokalu,
kwota dodatku
mieszkaniowego, data
przyznania, data cofnięcia lub
wstrzymania wypłaty dodatku
mieszkaniowego.
nie dotyczy

Podstawa prawna przetwarzania danych tzw. wrażliwych określonych w Art. 27
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (uzupełnić tylko, gdy są dane wrażliwe
w zbiorze)

1

Osoby, których dane dotyczą, będą wyrażają na to zgodę na piśmie.

NIE

2

Przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie bez zgody
osoby, której dane dotyczą, jej danych osobowych.

NIE

3

Przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych
interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby, gdy osoba,
której dane dotyczą, nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do
wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub
kuratora.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania statutowych zadań
kościoła, innego związku wyznaniowego, stowarzyszenia, fundacji
lub innej niezarobkowej organizacji lub instytucji o celach
politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub
związkowych, a przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków
tej organizacji lub instytucji albo osób utrzymujących z nią stałe
kontakty w związku z jej działalnością i zapewnione są pełne
gwarancje ochrony przetwarzanych danych

NIE

5

Przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia
praw przed sądem.

NIE

6

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora
danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych
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osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie.

7

Przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia,
świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby
trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług
medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są
stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych.

NIE

8

Przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości
publicznej przez osobę, której dane dotyczą.

NIE

9

Przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w
tym do przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu
ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego, a publikowanie
wyników badań naukowych uniemożliwia identyfikację osób,
których dane zostały przetworzone.

NIE

10

Przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu
realizacji praw i obowiązków wynikających z orzeczenia wydanego w
postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

NIE

Część H

Sposób zbierania oraz udostępniania danych

1

Dane od osób są zbierane

2

Dane ze zbioru są udostępnione podmiotom innym, niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa.

nie

3

Odbiorcy danych osobowych

brak

4

Dane są przekazywane do państw trzecich

nie

Część A

Bezpośrednio

Metryka wpisu zbioru do rejestru

1

Nazwa zbioru danych osobowych

2

Data wpisu zbioru do rejestru

10.06.2016r.

3

Data ostatniej aktualizacji wpisu

10.06.2016r.

Część B

Informacje o administratorze danych osobowych

1

Administrator danych

2

REGON

Gmina Chojnice
092351268

Adres administratora danych
3

Część C

Gospodarowanie odpadami

ul. 31 stycznia 56a, 89-600
Chojnice

Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych
(wypełniamy tylko gdy podmiot ma siedzibę w państwie trzecim)

Podać adres przedstawiciela

Nie dotyczy

1

Część D

Podmioty, który powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 31 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

DOKUMENT PUBLICZNIE DOSTĘPNY

Strona 46 z 78

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Gmina Chojnice

1

Część E

Nazwa podmiotu i adres podmiotu

dane udostępniane na
wniosek

Podstawa prawna do upoważniająca do przetwarzania danych osobowych w zbiorze

1

Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej
dotyczących.

NIE

2

Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

TAK

3

Przetwarzanie jest 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.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem
zadań realizowanych dla dobra publicznego.

TAK

5

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów
danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i
wolności osoby, której dane dotyczą.

TAK

Część F

Cel przetwarzania danych, opis kategorii osób, których dane
dotyczą, oraz zakres przetwarzanych danych
Cel przetwarzania danych w zbiorze

Realizacja obowiązków
wynikających z przepisów
prawa dot. gospodarowania
odpadami.

Opis kategorii osób, których dane dotyczą

Osoby fizyczne - właściciele
nieruchomości/strony
postępowania.

1

2
Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. zwykłych

3

4

Część G

Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. wrażliwych

Nazwiska i imiona, imiona
rodziców, data urodzenia,
adres zamieszkania lub
pobytu, numer ewidencyjny
PESEL, numer telefonu, liczba
osób współzamieszkujących,
nr umowy o gospodarowanie
odpadami.
nie dotyczy

Podstawa prawna przetwarzania danych tzw. wrażliwych określonych w Art. 27
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (uzupełnić tylko, gdy są dane wrażliwe
w zbiorze)

1

Osoby, których dane dotyczą, będą wyrażają na to zgodę na piśmie.

NIE

2

Przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie bez zgody
osoby, której dane dotyczą, jej danych osobowych.

NIE

3

Przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych
interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby, gdy osoba,
której dane dotyczą, nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do
wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub
kuratora.

NIE
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4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania statutowych zadań
kościoła, innego związku wyznaniowego, stowarzyszenia, fundacji
lub innej niezarobkowej organizacji lub instytucji o celach
politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub
związkowych, a przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków
tej organizacji lub instytucji albo osób utrzymujących z nią stałe
kontakty w związku z jej działalnością i zapewnione są pełne
gwarancje ochrony przetwarzanych danych

NIE

5

Przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia
praw przed sądem.

NIE

6

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora
danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych
osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie.

NIE

7

Przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia,
świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby
trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług
medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są
stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych.

NIE

8

Przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości
publicznej przez osobę, której dane dotyczą.

NIE

9

Przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w
tym do przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu
ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego, a publikowanie
wyników badań naukowych uniemożliwia identyfikację osób,
których dane zostały przetworzone.

NIE

10

Przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu
realizacji praw i obowiązków wynikających z orzeczenia wydanego w
postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

NIE

Część H

Sposób zbierania oraz udostępniania danych

1

Dane od osób są zbierane

2

Dane ze zbioru są udostępnione podmiotom innym, niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa.

nie

3

Odbiorcy danych osobowych

brak

4

Dane są przekazywane do państw trzecich

nie

Część A
1

Bezpośrednio i pośrednio

Metryka wpisu zbioru do rejestru
Nazwa zbioru danych osobowych

Rejestr upoważnień i
pełnomocnictw.

2

Data wpisu zbioru do rejestru

10.06.2016r.

3

Data ostatniej aktualizacji wpisu

10.06.2016r.

Część B

Informacje o administratorze danych osobowych

1

Administrator danych

2

REGON

Gmina Chojnice
092351268
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Adres administratora danych

ul. 31 stycznia 56a, 89-600
Chojnice

3

Część C

Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych
(wypełniamy tylko gdy podmiot ma siedzibę w państwie trzecim)

Podać adres przedstawiciela

Nie dotyczy

1

Część D
1

Część E

Podmioty, który powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 31 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
Nazwa podmiotu i adres podmiotu

dane udostępniane na wniosek

Podstawa prawna do upoważniająca do przetwarzania danych osobowych w zbiorze

1

Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej
dotyczących.

NIE

2

Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

TAK

3

Przetwarzanie jest 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.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem
zadań realizowanych dla dobra publicznego.

TAK

5

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów
danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw
i wolności osoby, której dane dotyczą.

TAK

Część F
1
2

Cel przetwarzania danych, opis kategorii osób, których dane
dotyczą, oraz zakres przetwarzanych danych
Cel przetwarzania danych w zbiorze

Kontrola nadanych upoważnień
i pełnomocnictw.

Opis kategorii osób, których dane dotyczą

Osoby fizyczne – umocowani
lub upoważnieni.

Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. zwykłych
3

Imiona i nazwiska, miejsce
zamieszkania, nr PESEL, zakres
pełnomocnictwa/upoważnienia,
data nadania, data wygaśnięcia.

Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. wrażliwych
4

Część G

nie dotyczy

Podstawa prawna przetwarzania danych tzw. wrażliwych określonych w Art. 27
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (uzupełnić tylko, gdy są dane wrażliwe w
zbiorze)
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1

Osoby, których dane dotyczą, będą wyrażają na to zgodę na
piśmie.

NIE

2

Przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie bez
zgody osoby, której dane dotyczą, jej danych osobowych.

NIE

3

Przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych
interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby, gdy osoba,
której dane dotyczą, nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do
wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub
kuratora.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania statutowych zadań
kościoła, innego związku wyznaniowego, stowarzyszenia, fundacji
lub innej niezarobkowej organizacji lub instytucji o celach
politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub
związkowych, a przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków
tej organizacji lub instytucji albo osób utrzymujących z nią stałe
kontakty w związku z jej działalnością i zapewnione są pełne
gwarancje ochrony przetwarzanych danych

NIE

5

Przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do
dochodzenia praw przed sądem.

NIE

6

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora
danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych
osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie.

NIE

7

Przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia,
świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez
osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem
innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług
medycznych i są stworzone pełne gwarancje ochrony danych
osobowych.

NIE

8

Przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do
wiadomości publicznej przez osobę, której dane dotyczą.

NIE

9

Przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia badań naukowych,
w tym do przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania
dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego, a
publikowanie wyników badań naukowych uniemożliwia
identyfikację osób, których dane zostały przetworzone.

NIE

10

Przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu
realizacji praw i obowiązków wynikających z orzeczenia wydanego
w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

NIE

Część H

Sposób zbierania oraz udostępniania danych

1

Dane od osób są zbierane

2

Dane ze zbioru są udostępnione podmiotom innym, niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa.

nie

3

Odbiorcy danych osobowych

brak

4

Dane są przekazywane do państw trzecich

nie

Część A
1

Bezpośrednio

Metryka wpisu zbioru do rejestru
Nazwa zbioru danych osobowych
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2

Data wpisu zbioru do rejestru

10.06.2016r.

3

Data ostatniej aktualizacji wpisu

10.06.2016r.

Część B

Informacje o administratorze danych osobowych

1

Administrator danych

2

REGON

Gmina Chojnice
092351268

Adres administratora danych
3

Część C

ul. 31 stycznia 56a, 89-600
Chojnice

Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych
(wypełniamy tylko gdy podmiot ma siedzibę w państwie trzecim)

Podać adres przedstawiciela

Nie dotyczy

1

Część D
1

Część E

Podmioty, który powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 31 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
Nazwa podmiotu i adres podmiotu

dane udostępniane na
wniosek

Podstawa prawna do upoważniająca do przetwarzania danych osobowych w zbiorze

1

Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej
dotyczących.

NIE

2

Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

TAK

3

Przetwarzanie jest 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.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem
zadań realizowanych dla dobra publicznego.

TAK

5

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów
danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i
wolności osoby, której dane dotyczą.

TAK

Część F
1

Cel przetwarzania danych, opis kategorii osób, których dane
dotyczą, oraz zakres przetwarzanych danych
Cel przetwarzania danych w zbiorze
Opis kategorii osób, których dane dotyczą

Osoby fizyczne – strony
umów lub przedstawiciele
stron.

Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. zwykłych

Imiona I nazwiska, miejsce
zamieszkania, miejsce

2
3

Kontrola realizacji zobowiązań
umownych.
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prowadzenia działalności
gospodarczej, nr umowy, nr
telefonu, nr NIP, nr REGON,
zakres umowy, termin
realizacji, wysokość
wynagrodzenia.
4

Część G

Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. wrażliwych

nie dotyczy

Podstawa prawna przetwarzania danych tzw. wrażliwych określonych w Art. 27
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (uzupełnić tylko, gdy są dane wrażliwe
w zbiorze)

1

Osoby, których dane dotyczą, będą wyrażają na to zgodę na piśmie.

NIE

2

Przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie bez zgody
osoby, której dane dotyczą, jej danych osobowych.

NIE

3

Przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych
interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby, gdy osoba,
której dane dotyczą, nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do
wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub
kuratora.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania statutowych zadań
kościoła, innego związku wyznaniowego, stowarzyszenia, fundacji
lub innej niezarobkowej organizacji lub instytucji o celach
politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub
związkowych, a przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków
tej organizacji lub instytucji albo osób utrzymujących z nią stałe
kontakty w związku z jej działalnością i zapewnione są pełne
gwarancje ochrony przetwarzanych danych

NIE

5

Przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia
praw przed sądem.

NIE

6

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora
danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych
osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie.

NIE

7

Przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia,
świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby
trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług
medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są
stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych.

NIE

8

Przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości
publicznej przez osobę, której dane dotyczą.

NIE

9

Przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w
tym do przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu
ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego, a publikowanie
wyników badań naukowych uniemożliwia identyfikację osób,
których dane zostały przetworzone.

NIE

10

Przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu
realizacji praw i obowiązków wynikających z orzeczenia wydanego w
postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

NIE

Część H

Sposób zbierania oraz udostępniania danych
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1

Dane od osób są zbierane

2

Dane ze zbioru są udostępnione podmiotom innym, niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa.

nie

3

Odbiorcy danych osobowych

brak

4

Dane są przekazywane do państw trzecich

nie

Część A

Bezpośrednio i pośrednio

Metryka wpisu zbioru do rejestru

1

Nazwa zbioru danych osobowych

2

Data wpisu zbioru do rejestru

10.06.2016r.

3

Data ostatniej aktualizacji wpisu

10.06.2016r.

Część B

Informacje o administratorze danych osobowych

1

Administrator danych

2

REGON

Gmina Chojnice
092351268

Adres administratora danych
3

Część C

Prawo zamówień publicznych

ul. 31 stycznia 56a, 89-600
Chojnice

Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych
(wypełniamy tylko gdy podmiot ma siedzibę w państwie trzecim)

Podać adres przedstawiciela

Nie dotyczy

1

Część D
1

Część E

Podmioty, który powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 31 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
Nazwa podmiotu i adres podmiotu

dane udostępniane na
wniosek

Podstawa prawna do upoważniająca do przetwarzania danych osobowych w zbiorze

1

Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej
dotyczących.

NIE

2

Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

TAK

3

Przetwarzanie jest 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.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem
zadań realizowanych dla dobra publicznego.

TAK

5

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów
danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i
wolności osoby, której dane dotyczą.

TAK

DOKUMENT PUBLICZNIE DOSTĘPNY
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Część F

Cel przetwarzania danych, opis kategorii osób, których dane
dotyczą, oraz zakres przetwarzanych danych
Cel przetwarzania danych w zbiorze

1
Opis kategorii osób, których dane dotyczą
2
3

Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. zwykłych

DOKUMENT PUBLICZNIE DOSTĘPNY

Prowadzenie postępowań z
zakresu zamówień
publicznych.
Osoby fizyczne – strony
postępowań lub
przedstawiciele stron
(oferenci)
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 Dane na
temat przeciętnej liczby
zatrudnionych
pracowników oraz liczebności
personelu kierowniczego,
wykaz niezbędnych do
wykonania
zamówienia narzędzi i
urządzeń posiadanych przez
wykonawcę,
wykaz osób i podmiotów,
które będą wykonywać
zamówienie
lub będą uczestniczyć w
wykonaniu zamówienia,
informacje na temat
kwalifikacji niezbędnych do
wykonania
zamówienia, a także zakresu
wykonywanych czynności,
wykaz wykonanych w okresie
ostatnich pięciu lat robót
budowlanych, wykaz
wykonanych w okresie
ostatnich trzech lat dostaw
lub usług, informacje banku,
w którym wykonawca posiada
podstawowy rachunek
bankowy potwierdzające
wysokości posiadanych
środków finansowych lub
zdolność kredytową
wykonawcy, polisa lub inny
dokument ubezpieczenia
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potwierdzające, że
wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie
prowadzonej
działalności gospodarczej,
koncesje, zezwolenia lub
licencje, aktualne
zaświadczenie właściwego
Naczelnika Urzędu
Skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy
Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające ze
wykonawca
nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat oraz składek
na ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne,
dokumenty stwierdzające, że
osoby które będą wykonywać
zamówienie posiadają
wymagane uprawnienia,
zaświadczenie, że wykonawca
uzyskał zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub
wstrzymanie
w całości wykonania decyzji
właściwego organu, skazania,
innych orzeczeń wydanych w
postępowaniu sądowym lub
administracyjnym.
Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. wrażliwych
4

Część G

nie dotyczy

Podstawa prawna przetwarzania danych tzw. wrażliwych określonych w Art. 27
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (uzupełnić tylko, gdy są dane wrażliwe
w zbiorze)

1

Osoby, których dane dotyczą, będą wyrażają na to zgodę na piśmie.

NIE

2

Przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie bez zgody
osoby, której dane dotyczą, jej danych osobowych.

NIE

3

Przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych
interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby, gdy osoba,
której dane dotyczą, nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do
wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub
kuratora.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania statutowych zadań
kościoła, innego związku wyznaniowego, stowarzyszenia, fundacji
lub innej niezarobkowej organizacji lub instytucji o celach

DOKUMENT PUBLICZNIE DOSTĘPNY

NIE
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politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub
związkowych, a przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków
tej organizacji lub instytucji albo osób utrzymujących z nią stałe
kontakty w związku z jej działalnością i zapewnione są pełne
gwarancje ochrony przetwarzanych danych
5

Przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia
praw przed sądem.

NIE

6

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora
danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych
osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie.

NIE

7

Przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia,
świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby
trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług
medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są
stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych.

NIE

8

Przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości
publicznej przez osobę, której dane dotyczą.

NIE

9

Przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w
tym do przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu
ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego, a publikowanie
wyników badań naukowych uniemożliwia identyfikację osób,
których dane zostały przetworzone.

NIE

10

Przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu
realizacji praw i obowiązków wynikających z orzeczenia wydanego w
postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

NIE

Część H

Sposób zbierania oraz udostępniania danych

1

Dane od osób są zbierane

2

Dane ze zbioru są udostępnione podmiotom innym, niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa.

nie

3

Odbiorcy danych osobowych

brak

4

Dane są przekazywane do państw trzecich

nie

Część A

Bezpośrednio

Metryka wpisu zbioru do rejestru

1

Nazwa zbioru danych osobowych

2

Data wpisu zbioru do rejestru

10.06.2016r.

3

Data ostatniej aktualizacji wpisu

10.06.2016r.

Część B

Informacje o administratorze danych osobowych

1

Administrator danych

2

REGON

Gmina Chojnice
092351268

Adres administratora danych
3

Część C

Podatki lokalne

ul. 31 stycznia 56a, 89-600
Chojnice

Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia

DOKUMENT PUBLICZNIE DOSTĘPNY
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1997 r. o ochronie danych osobowych

(wypełniamy tylko gdy podmiot ma siedzibę w państwie trzecim)

Podać adres przedstawiciela

Nie dotyczy

1

Część D
1

Część E

Podmioty, który powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 31 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
Nazwa podmiotu i adres podmiotu

dane udostępniane na
wniosek

Podstawa prawna do upoważniająca do przetwarzania danych osobowych w zbiorze

1

Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej
dotyczących.

NIE

2

Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

TAK

3

Przetwarzanie jest 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.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem
zadań realizowanych dla dobra publicznego.

TAK

5

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów
danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i
wolności osoby, której dane dotyczą.

TAK

Część F
1
2

Cel przetwarzania danych, opis kategorii osób, których dane
dotyczą, oraz zakres przetwarzanych danych
Cel przetwarzania danych w zbiorze

Pobieranie podatków
lokalnych.

Opis kategorii osób, których dane dotyczą

Osoby fizyczne – zobowiązane
do ponoszenia podatków
lokalnych.

Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. zwykłych

Nazwiska i imiona, adres
zamieszkania lub pobytu,
numer ewidencyjny
PESEL, zakres opłaty lokalnej,
wysokość opłaty lokalnej,
data poniesienie opłaty
lokalnej, podstawa zwolnienia
z opłaty lokalnej.

3

4

Część G

Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. wrażliwych
nie dotyczy

Podstawa prawna przetwarzania danych tzw. wrażliwych określonych w Art. 27
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (uzupełnić tylko, gdy są dane wrażliwe
w zbiorze)
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1

Osoby, których dane dotyczą, będą wyrażają na to zgodę na piśmie.

NIE

2

Przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie bez zgody
osoby, której dane dotyczą, jej danych osobowych.

NIE

3

Przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych
interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby, gdy osoba,
której dane dotyczą, nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do
wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub
kuratora.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania statutowych zadań
kościoła, innego związku wyznaniowego, stowarzyszenia, fundacji
lub innej niezarobkowej organizacji lub instytucji o celach
politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub
związkowych, a przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków
tej organizacji lub instytucji albo osób utrzymujących z nią stałe
kontakty w związku z jej działalnością i zapewnione są pełne
gwarancje ochrony przetwarzanych danych

NIE

5

Przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia
praw przed sądem.

NIE

6

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora
danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych
osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie.

NIE

7

Przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia,
świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby
trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług
medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są
stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych.

NIE

8

Przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości
publicznej przez osobę, której dane dotyczą.

NIE

9

Przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w
tym do przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu
ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego, a publikowanie
wyników badań naukowych uniemożliwia identyfikację osób,
których dane zostały przetworzone.

NIE

10

Przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu
realizacji praw i obowiązków wynikających z orzeczenia wydanego w
postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

NIE

Część H

Sposób zbierania oraz udostępniania danych

1

Dane od osób są zbierane

2

Dane ze zbioru są udostępnione podmiotom innym, niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa.

nie

3

Odbiorcy danych osobowych

brak

4

Dane są przekazywane do państw trzecich

nie

Część A

Bezpośrednio

Metryka wpisu zbioru do rejestru

1

Nazwa zbioru danych osobowych

2

Data wpisu zbioru do rejestru

DOKUMENT PUBLICZNIE DOSTĘPNY

Przewóz osób - zezwolenia
10.06.2016r.
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3

Data ostatniej aktualizacji wpisu

Część B

Informacje o administratorze danych osobowych

1

Administrator danych

2

REGON

Gmina Chojnice
092351268

Adres administratora danych
3

Część C

10.06.2016r.

ul. 31 stycznia 56a, 89-600
Chojnice

Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych
(wypełniamy tylko gdy podmiot ma siedzibę w państwie trzecim)

Podać adres przedstawiciela

Nie dotyczy

1

Część D
1

Część E

Podmioty, który powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 31 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
Nazwa podmiotu i adres podmiotu

dane udostępniane na
wniosek

Podstawa prawna do upoważniająca do przetwarzania danych osobowych w zbiorze

1

Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej
dotyczących.

NIE

2

Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

TAK

3

Przetwarzanie jest 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.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem
zadań realizowanych dla dobra publicznego.

TAK

5

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów
danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i
wolności osoby, której dane dotyczą.

TAK

Część F
1
2
3

Cel przetwarzania danych, opis kategorii osób, których dane
dotyczą, oraz zakres przetwarzanych danych
Cel przetwarzania danych w zbiorze
Opis kategorii osób, których dane dotyczą
Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. zwykłych

DOKUMENT PUBLICZNIE DOSTĘPNY

Wydawanie zezwoleń na
przewóz osób.
Osoby fizyczne –
wnioskodawcy.
Imiona i nazwiska, adres
prowadzenia działalności,
oznaczenie przedsiębiorcy,
numer telefonu, nr REGON, nr
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licencji, zakres czasowy
pozwolenia, data wydania
pozwolenia, data wygaśnięcia
pozwolenia.
Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. wrażliwych
4

Część G

nie dotyczy

Podstawa prawna przetwarzania danych tzw. wrażliwych określonych w Art. 27
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (uzupełnić tylko, gdy są dane wrażliwe
w zbiorze)

1

Osoby, których dane dotyczą, będą wyrażają na to zgodę na piśmie.

NIE

2

Przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie bez zgody
osoby, której dane dotyczą, jej danych osobowych.

NIE

3

Przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych
interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby, gdy osoba,
której dane dotyczą, nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do
wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub
kuratora.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania statutowych zadań
kościoła, innego związku wyznaniowego, stowarzyszenia, fundacji
lub innej niezarobkowej organizacji lub instytucji o celach
politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub
związkowych, a przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków
tej organizacji lub instytucji albo osób utrzymujących z nią stałe
kontakty w związku z jej działalnością i zapewnione są pełne
gwarancje ochrony przetwarzanych danych

NIE

5

Przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia
praw przed sądem.

NIE

6

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora
danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych
osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie.

NIE

7

Przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia,
świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby
trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług
medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są
stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych.

NIE

8

Przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości
publicznej przez osobę, której dane dotyczą.

NIE

9

Przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w
tym do przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu
ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego, a publikowanie
wyników badań naukowych uniemożliwia identyfikację osób,
których dane zostały przetworzone.

NIE

10

Przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu
realizacji praw i obowiązków wynikających z orzeczenia wydanego w
postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

NIE

Część H
1

Sposób zbierania oraz udostępniania danych
Dane od osób są zbierane

DOKUMENT PUBLICZNIE DOSTĘPNY
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2

Dane ze zbioru są udostępnione podmiotom innym, niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa.

nie

3

Odbiorcy danych osobowych

brak

4

Dane są przekazywane do państw trzecich

nie

Część A
1

Metryka wpisu zbioru do rejestru
Nazwa zbioru danych osobowych

Numery porządkowe
nieruchomości.

2

Data wpisu zbioru do rejestru

10.06.2016r.

3

Data ostatniej aktualizacji wpisu

10.06.2016r.

Część B

Informacje o administratorze danych osobowych

1

Administrator danych

2

REGON

Gmina Chojnice
092351268

Adres administratora danych
3

Część C

ul. 31 stycznia 56a, 89-600
Chojnice

Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych
(wypełniamy tylko gdy podmiot ma siedzibę w państwie trzecim)

Podać adres przedstawiciela

Nie dotyczy

1

Część D
1

Część E

Podmioty, który powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 31 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
Nazwa podmiotu i adres podmiotu

dane udostępniane na
wniosek

Podstawa prawna do upoważniająca do przetwarzania danych osobowych w zbiorze

1

Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej
dotyczących.

NIE

2

Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

TAK

3

Przetwarzanie jest 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.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem
zadań realizowanych dla dobra publicznego.

TAK

5

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów
danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i
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wolności osoby, której dane dotyczą.

Część F

Cel przetwarzania danych, opis kategorii osób, których dane
dotyczą, oraz zakres przetwarzanych danych
Cel przetwarzania danych w zbiorze

Nadawanie numerów
porządkowych
nieruchomości.

1
2

Opis kategorii osób, których dane dotyczą

Osoby fizyczne – właściciele
nieruchomości.

Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. zwykłych

Adres zamieszkania lub
pobytu, nazwiska i imiona,
numer porządkowy
nieruchomości, data nadania
numeru, data zmiany
numeru.

3

4

Część G

Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. wrażliwych

nie dotyczy

Podstawa prawna przetwarzania danych tzw. wrażliwych określonych w Art. 27
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (uzupełnić tylko, gdy są dane wrażliwe
w zbiorze)

1

Osoby, których dane dotyczą, będą wyrażają na to zgodę na piśmie.

NIE

2

Przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie bez zgody
osoby, której dane dotyczą, jej danych osobowych.

NIE

3

Przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych
interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby, gdy osoba,
której dane dotyczą, nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do
wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub
kuratora.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania statutowych zadań
kościoła, innego związku wyznaniowego, stowarzyszenia, fundacji
lub innej niezarobkowej organizacji lub instytucji o celach
politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub
związkowych, a przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków
tej organizacji lub instytucji albo osób utrzymujących z nią stałe
kontakty w związku z jej działalnością i zapewnione są pełne
gwarancje ochrony przetwarzanych danych

NIE

5

Przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia
praw przed sądem.

NIE

6

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora
danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych
osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie.

NIE

7

Przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia,
świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby
trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług
medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są
stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych.

NIE

8

Przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości
publicznej przez osobę, której dane dotyczą.

NIE
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9

Przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w
tym do przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu
ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego, a publikowanie
wyników badań naukowych uniemożliwia identyfikację osób,
których dane zostały przetworzone.

NIE

10

Przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu
realizacji praw i obowiązków wynikających z orzeczenia wydanego w
postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

NIE

Część H

Sposób zbierania oraz udostępniania danych

1

Dane od osób są zbierane

2

Dane ze zbioru są udostępnione podmiotom innym, niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa.

nie

3

Odbiorcy danych osobowych

brak

4

Dane są przekazywane do państw trzecich

nie

Część A
1

Bezpośrednio i pośrednio

Metryka wpisu zbioru do rejestru
Nazwa zbioru danych osobowych

Ewidencja wniosków o
warunkach zabudowy.

2

Data wpisu zbioru do rejestru

10.06.2016r.

3

Data ostatniej aktualizacji wpisu

10.06.2016r.

Część B

Informacje o administratorze danych osobowych

1

Administrator danych

2

REGON

Gmina Chojnice
092351268

Adres administratora danych
3

Część C

ul. 31 stycznia 56a, 89-600
Chojnice

Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych
(wypełniamy tylko gdy podmiot ma siedzibę w państwie trzecim)

Podać adres przedstawiciela

Nie dotyczy

1

Część D
1

Część E

Podmioty, który powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 31 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
Nazwa podmiotu i adres podmiotu

dane udostępniane na
wniosek

Podstawa prawna do upoważniająca do przetwarzania danych osobowych w zbiorze

1

Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej
dotyczących.

NIE

2

Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

TAK
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3

Przetwarzanie jest 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.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem
zadań realizowanych dla dobra publicznego.

TAK

5

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów
danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i
wolności osoby, której dane dotyczą.

TAK

Część F
1
2

Cel przetwarzania danych, opis kategorii osób, których dane
dotyczą, oraz zakres przetwarzanych danych
Cel przetwarzania danych w zbiorze

Wydawanie decyzji w zakresie
warunków zabudowy.

Opis kategorii osób, których dane dotyczą

Osoby fizyczne – właściciele
nieruchomości/wnioskodawcy.

Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. zwykłych

Imiona i nazwiska
wnioskodawców, nr telefonu,
adres e-mail, nr KW, adres
nieruchomości, zakres
wniosku, treść decyzji, data
wydania decyzji.

3

4

Część G

Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. wrażliwych
nie dotyczy

Podstawa prawna przetwarzania danych tzw. wrażliwych określonych w Art. 27
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (uzupełnić tylko, gdy są dane wrażliwe w
zbiorze)

1

Osoby, których dane dotyczą, będą wyrażają na to zgodę na piśmie.

NIE

2

Przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie bez
zgody osoby, której dane dotyczą, jej danych osobowych.

NIE

3

Przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych
interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby, gdy osoba,
której dane dotyczą, nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do
wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub
kuratora.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania statutowych zadań
kościoła, innego związku wyznaniowego, stowarzyszenia, fundacji
lub innej niezarobkowej organizacji lub instytucji o celach
politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub
związkowych, a przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków
tej organizacji lub instytucji albo osób utrzymujących z nią stałe
kontakty w związku z jej działalnością i zapewnione są pełne
gwarancje ochrony przetwarzanych danych

NIE

5

Przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia
praw przed sądem.

NIE

6

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora
danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych
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osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie.

7

Przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia,
świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby
trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług
medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są
stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych.

NIE

8

Przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do
wiadomości publicznej przez osobę, której dane dotyczą.

NIE

9

Przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w
tym do przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu
ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego, a publikowanie
wyników badań naukowych uniemożliwia identyfikację osób,
których dane zostały przetworzone.

NIE

10

Przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu
realizacji praw i obowiązków wynikających z orzeczenia wydanego
w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

NIE

Część H

Sposób zbierania oraz udostępniania danych

1

Dane od osób są zbierane

2

Dane ze zbioru są udostępnione podmiotom innym, niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa.

nie

3

Odbiorcy danych osobowych

brak

4

Dane są przekazywane do państw trzecich

nie

Część A
1

Bezpośrednio i pośrednio

Metryka wpisu zbioru do rejestru
Nazwa zbioru danych osobowych

Zezwolenia - psy rasy
uznawanej za agresywną.

2

Data wpisu zbioru do rejestru

10.06.2016r.

3

Data ostatniej aktualizacji wpisu

10.06.2016r.

Część B

Informacje o administratorze danych osobowych

1

Administrator danych

2

REGON

Gmina Chojnice
092351268

Adres administratora danych
3

Część C

ul. 31 stycznia 56a, 89-600
Chojnice

Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych
(wypełniamy tylko gdy podmiot ma siedzibę w państwie trzecim)

Podać adres przedstawiciela

Nie dotyczy

1

Część D

Podmioty, który powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 31 ustawy z
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dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
1

Część E

Nazwa podmiotu i adres podmiotu

dane udostępniane na
wniosek

Podstawa prawna do upoważniająca do przetwarzania danych osobowych w zbiorze

1

Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej
dotyczących.

NIE

2

Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

TAK

3

Przetwarzanie jest 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.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem
zadań realizowanych dla dobra publicznego.

TAK

5

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów
danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i
wolności osoby, której dane dotyczą.

TAK

Część F
1
2

Cel przetwarzania danych, opis kategorii osób, których dane
dotyczą, oraz zakres przetwarzanych danych
Cel przetwarzania danych w zbiorze

Wydawanie zezwoleń na
posiadanie psów razy uznanej
za agresywną.

Opis kategorii osób, których dane dotyczą

Osoby fizyczne – posiadacze
psów.

Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. zwykłych

Nazwiska i imiona, numer
ewidencyjny PESEL, seria i
numer dowodu osobistego,
numer telefonu, rasa psa,
data wydania zezwolenia.

3

4

Część G

Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. wrażliwych
nie dotyczy

Podstawa prawna przetwarzania danych tzw. wrażliwych określonych w Art. 27
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (uzupełnić tylko, gdy są dane wrażliwe
w zbiorze)

1

Osoby, których dane dotyczą, będą wyrażają na to zgodę na piśmie.

NIE

2

Przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie bez zgody
osoby, której dane dotyczą, jej danych osobowych.

NIE

3

Przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych
interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby, gdy osoba,
której dane dotyczą, nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do
wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub
kuratora.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania statutowych zadań
kościoła, innego związku wyznaniowego, stowarzyszenia, fundacji
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lub innej niezarobkowej organizacji lub instytucji o celach
politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub
związkowych, a przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków
tej organizacji lub instytucji albo osób utrzymujących z nią stałe
kontakty w związku z jej działalnością i zapewnione są pełne
gwarancje ochrony przetwarzanych danych
5

Przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia
praw przed sądem.

NIE

6

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora
danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych
osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie.

NIE

7

Przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia,
świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby
trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług
medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są
stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych.

NIE

8

Przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości
publicznej przez osobę, której dane dotyczą.

NIE

9

Przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w
tym do przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu
ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego, a publikowanie
wyników badań naukowych uniemożliwia identyfikację osób,
których dane zostały przetworzone.

NIE

10

Przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu
realizacji praw i obowiązków wynikających z orzeczenia wydanego w
postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

NIE

Część H

Sposób zbierania oraz udostępniania danych

1

Dane od osób są zbierane

2

Dane ze zbioru są udostępnione podmiotom innym, niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa.

nie

3

Odbiorcy danych osobowych

brak

4

Dane są przekazywane do państw trzecich

nie

Część A

Bezpośrednio i pośrednio

Metryka wpisu zbioru do rejestru

1

Nazwa zbioru danych osobowych

Radni gminy

2

Data wpisu zbioru do rejestru

10.06.2016r.

3

Data ostatniej aktualizacji wpisu

10.06.2016r.

Część B

Informacje o administratorze danych osobowych

1

Administrator danych

2

REGON

Gmina Chojnice
092351268

Adres administratora danych
3
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Część C

Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych
(wypełniamy tylko gdy podmiot ma siedzibę w państwie trzecim)

Podać adres przedstawiciela

Nie dotyczy

1

Część D
1

Część E

Podmioty, który powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 31 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
Nazwa podmiotu i adres podmiotu

dane udostępniane na
wniosek

Podstawa prawna do upoważniająca do przetwarzania danych osobowych w zbiorze

1

Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej
dotyczących.

NIE

2

Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

TAK

3

Przetwarzanie jest 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.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem
zadań realizowanych dla dobra publicznego.

TAK

5

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów
danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i
wolności osoby, której dane dotyczą.

TAK

Część F
1
2

Cel przetwarzania danych, opis kategorii osób, których dane
dotyczą, oraz zakres przetwarzanych danych
Cel przetwarzania danych w zbiorze

Prowadzenie postępowań z
udziałem Radnych gminy.

Opis kategorii osób, których dane dotyczą

Osoby fizyczne – Radni Gminy

Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. zwykłych

Nazwiska i imiona, data
urodzenia,
adres zamieszkania lub
pobytu, numer ewidencyjny
PESEL, Numer Identyfikacji
Podatkowej, miejsce pracy,
zawód, wykształcenie, seria i
numer dowodu osobistego,
numer telefonu, data
powołanie do rady, data
wygaśnięcia mandatu.

3

Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. wrażliwych
4

Część G

nie dotyczy

Podstawa prawna przetwarzania danych tzw. wrażliwych określonych w Art. 27
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ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (uzupełnić tylko, gdy są dane wrażliwe
w zbiorze)

1

Osoby, których dane dotyczą, będą wyrażają na to zgodę na piśmie.

NIE

2

Przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie bez zgody
osoby, której dane dotyczą, jej danych osobowych.

NIE

3

Przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych
interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby, gdy osoba,
której dane dotyczą, nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do
wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub
kuratora.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania statutowych zadań
kościoła, innego związku wyznaniowego, stowarzyszenia, fundacji
lub innej niezarobkowej organizacji lub instytucji o celach
politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub
związkowych, a przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków
tej organizacji lub instytucji albo osób utrzymujących z nią stałe
kontakty w związku z jej działalnością i zapewnione są pełne
gwarancje ochrony przetwarzanych danych

NIE

5

Przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia
praw przed sądem.

NIE

6

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora
danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych
osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie.

NIE

7

Przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia,
świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby
trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług
medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są
stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych.

NIE

8

Przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości
publicznej przez osobę, której dane dotyczą.

NIE

9

Przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w
tym do przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu
ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego, a publikowanie
wyników badań naukowych uniemożliwia identyfikację osób,
których dane zostały przetworzone.

NIE

10

Przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu
realizacji praw i obowiązków wynikających z orzeczenia wydanego w
postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

NIE

Część H

Sposób zbierania oraz udostępniania danych

1

Dane od osób są zbierane

2

Dane ze zbioru są udostępnione podmiotom innym, niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa.

nie

3

Odbiorcy danych osobowych

brak

4

Dane są przekazywane do państw trzecich

nie

Część A

Bezpośrednio i pośrednio

Metryka wpisu zbioru do rejestru
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1

Nazwa zbioru danych osobowych

2

Data wpisu zbioru do rejestru

10.06.2016r.

3

Data ostatniej aktualizacji wpisu

10.06.2016r.

Część B

Informacje o administratorze danych osobowych

1

Administrator danych

2

REGON

Gmina Chojnice
092351268

Adres administratora danych
3

Część C

Prace interwencyjne

ul. 31 stycznia 56a, 89-600
Chojnice

Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych
(wypełniamy tylko gdy podmiot ma siedzibę w państwie trzecim)

Podać adres przedstawiciela

Nie dotyczy

1

Część D
1

Część E

Podmioty, który powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 31 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
Nazwa podmiotu i adres podmiotu

dane udostępniane na
wniosek

Podstawa prawna do upoważniająca do przetwarzania danych osobowych w zbiorze

1

Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej
dotyczących.

NIE

2

Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

NIE

3

Przetwarzanie jest 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.

TAK

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem
zadań realizowanych dla dobra publicznego.

TAK

5

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów
danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i
wolności osoby, której dane dotyczą.

TAK

Część F
1
2
3

Cel przetwarzania danych, opis kategorii osób, których dane
dotyczą, oraz zakres przetwarzanych danych
Cel przetwarzania danych w zbiorze
Opis kategorii osób, których dane dotyczą
Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. zwykłych

DOKUMENT PUBLICZNIE DOSTĘPNY

Organizacja prac
interwencyjnych
Osoby fizyczne – wykonawcy
prac interwencyjnych.
Imiona i nazwiska, adres

Strona 70 z 78

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Gmina Chojnice

zamieszkania lub pobytu, NR
PESEL, nr NIP, zakres prac
interwencyjnych, wysokość
wynagrodzenia, nr rachunku
bankowego, przynależność do
KRUS lub ZUS, data
rozpoczęcia prac, data
zakończenia prac.
4

Część G

Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. wrażliwych

nie dotyczy

Podstawa prawna przetwarzania danych tzw. wrażliwych określonych w Art. 27
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (uzupełnić tylko, gdy są dane wrażliwe
w zbiorze)

1

Osoby, których dane dotyczą, będą wyrażają na to zgodę na piśmie.

NIE

2

Przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie bez zgody
osoby, której dane dotyczą, jej danych osobowych.

NIE

3

Przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych
interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby, gdy osoba,
której dane dotyczą, nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do
wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub
kuratora.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania statutowych zadań
kościoła, innego związku wyznaniowego, stowarzyszenia, fundacji
lub innej niezarobkowej organizacji lub instytucji o celach
politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub
związkowych, a przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków
tej organizacji lub instytucji albo osób utrzymujących z nią stałe
kontakty w związku z jej działalnością i zapewnione są pełne
gwarancje ochrony przetwarzanych danych

NIE

5

Przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia
praw przed sądem.

NIE

6

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora
danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych
osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie.

NIE

7

Przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia,
świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby
trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług
medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są
stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych.

NIE

8

Przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości
publicznej przez osobę, której dane dotyczą.

NIE

9

Przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w
tym do przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu
ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego, a publikowanie
wyników badań naukowych uniemożliwia identyfikację osób,
których dane zostały przetworzone.

NIE

10

Przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu
realizacji praw i obowiązków wynikających z orzeczenia wydanego w
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postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Część H

Sposób zbierania oraz udostępniania danych

1

Dane od osób są zbierane

2

Dane ze zbioru są udostępnione podmiotom innym, niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa.

nie

3

Odbiorcy danych osobowych

brak

4

Dane są przekazywane do państw trzecich

nie

Część A

Bezpośrednio i pośrednio

Metryka wpisu zbioru do rejestru

1

Nazwa zbioru danych osobowych

2

Data wpisu zbioru do rejestru

10.06.2016r.

3

Data ostatniej aktualizacji wpisu

10.06.2016r.

Część B

Informacje o administratorze danych osobowych

1

Administrator danych

2

REGON

Gmina Chojnice
092351268

Adres administratora danych
3

Część C

Rejestr wyborców

ul. 31 stycznia 56a, 89-600
Chojnice

Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych
(wypełniamy tylko gdy podmiot ma siedzibę w państwie trzecim)

Podać adres przedstawiciela

Nie dotyczy

1

Część D
1

Część E

Podmioty, który powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 31 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
Nazwa podmiotu i adres podmiotu

dane udostępniane na
wniosek

Podstawa prawna do upoważniająca do przetwarzania danych osobowych w zbiorze

1

Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej
dotyczących.

NIE

2

Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

TAK

3

Przetwarzanie jest 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.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem
zadań realizowanych dla dobra publicznego.

TAK

DOKUMENT PUBLICZNIE DOSTĘPNY
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5

Część F
1
2

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów
danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i
wolności osoby, której dane dotyczą.

Cel przetwarzania danych, opis kategorii osób, których dane
dotyczą, oraz zakres przetwarzanych danych
Cel przetwarzania danych w zbiorze

Prowadzenie rejestru
wyborców.

Opis kategorii osób, których dane dotyczą

Osoby fizyczne – posiadające
prawa wyborcze.

Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. zwykłych
3

4

Część G

TAK

Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. wrażliwych

Imiona i nazwiska, miejsce
zamieszkania lub pobytu,
wiek, zakres praw
publicznych, data
uczestnictwa lub braku
uczestnictwa w wyborach.
nie dotyczy

Podstawa prawna przetwarzania danych tzw. wrażliwych określonych w Art. 27
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (uzupełnić tylko, gdy są dane wrażliwe
w zbiorze)

1

Osoby, których dane dotyczą, będą wyrażają na to zgodę na piśmie.

NIE

2

Przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie bez zgody
osoby, której dane dotyczą, jej danych osobowych.

NIE

3

Przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych
interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby, gdy osoba,
której dane dotyczą, nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do
wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub
kuratora.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania statutowych zadań
kościoła, innego związku wyznaniowego, stowarzyszenia, fundacji
lub innej niezarobkowej organizacji lub instytucji o celach
politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub
związkowych, a przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków
tej organizacji lub instytucji albo osób utrzymujących z nią stałe
kontakty w związku z jej działalnością i zapewnione są pełne
gwarancje ochrony przetwarzanych danych

NIE

5

Przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia
praw przed sądem.

NIE

6

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora
danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych
osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie.

NIE

7

Przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia,
świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby
trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług
medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są
stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych.

NIE
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8

Przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości
publicznej przez osobę, której dane dotyczą.

NIE

9

Przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w
tym do przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu
ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego, a publikowanie
wyników badań naukowych uniemożliwia identyfikację osób,
których dane zostały przetworzone.

NIE

10

Przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu
realizacji praw i obowiązków wynikających z orzeczenia wydanego w
postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

NIE

Część H

Sposób zbierania oraz udostępniania danych

1

Dane od osób są zbierane

2

Dane ze zbioru są udostępnione podmiotom innym, niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa.

nie

3

Odbiorcy danych osobowych

brak

4

Dane są przekazywane do państw trzecich

nie

Część A

Bezpośrednio i pośrednio

Metryka wpisu zbioru do rejestru

1

Nazwa zbioru danych osobowych

2

Data wpisu zbioru do rejestru

10.06.2016r.

3

Data ostatniej aktualizacji wpisu

10.06.2016r.

Część B

Informacje o administratorze danych osobowych

1

Administrator danych

2

REGON

Gmina Chojnice
092351268

Adres administratora danych
3

Część C

SMSFall

ul. 31 stycznia 56a, 89-600
Chojnice

Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych
(wypełniamy tylko gdy podmiot ma siedzibę w państwie trzecim)

Podać adres przedstawiciela

Nie dotyczy

1

Część D
1

Część E
1

Podmioty, który powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 31 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
Nazwa podmiotu i adres podmiotu

dane udostępniane na
wniosek

Podstawa prawna do upoważniająca do przetwarzania danych osobowych w zbiorze
Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej
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dotyczących.
2

Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

NIE

3

Przetwarzanie jest 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.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem
zadań realizowanych dla dobra publicznego.

TAK

5

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów
danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i
wolności osoby, której dane dotyczą.

TAK

Część F
1
2

Cel przetwarzania danych, opis kategorii osób, których dane
dotyczą, oraz zakres przetwarzanych danych
Cel przetwarzania danych w zbiorze

Powiadamianie mieszkańców
o zagrożeniach.

Opis kategorii osób, których dane dotyczą

Osoby fizyczne – korzystające
z usługi.

Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. zwykłych

Nazwiska i imiona, adres
zamieszkania lub pobytu,
numer telefonu, miejscowość,
data złożenia wniosku, zakres
tematyczny usługi.

3

Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. wrażliwych
4

Część G

nie dotyczy

Podstawa prawna przetwarzania danych tzw. wrażliwych określonych w Art. 27
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (uzupełnić tylko, gdy są dane wrażliwe
w zbiorze)

1

Osoby, których dane dotyczą, będą wyrażają na to zgodę na piśmie.

NIE

2

Przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie bez zgody
osoby, której dane dotyczą, jej danych osobowych.

NIE

3

Przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych
interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby, gdy osoba,
której dane dotyczą, nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do
wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub
kuratora.

NIE

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania statutowych zadań
kościoła, innego związku wyznaniowego, stowarzyszenia, fundacji
lub innej niezarobkowej organizacji lub instytucji o celach
politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub
związkowych, a przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków
tej organizacji lub instytucji albo osób utrzymujących z nią stałe
kontakty w związku z jej działalnością i zapewnione są pełne
gwarancje ochrony przetwarzanych danych

NIE

5

Przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia
praw przed sądem.

NIE
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6

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora
danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych
osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie.

NIE

7

Przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia,
świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby
trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług
medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są
stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych.

NIE

8

Przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości
publicznej przez osobę, której dane dotyczą.

NIE

9

Przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w
tym do przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu
ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego, a publikowanie
wyników badań naukowych uniemożliwia identyfikację osób,
których dane zostały przetworzone.

NIE

10

Przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu
realizacji praw i obowiązków wynikających z orzeczenia wydanego w
postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

NIE

Część H

Sposób zbierania oraz udostępniania danych

1

Dane od osób są zbierane

2

Dane ze zbioru są udostępnione podmiotom innym, niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa.

nie

3

Odbiorcy danych osobowych

brak

4

Dane są przekazywane do państw trzecich

nie

Część A
1

Bezpośrednio

Metryka wpisu zbioru do rejestru
Nazwa zbioru danych osobowych

Projekt pn. „Słońce źródłem
pozyskiwania energii”

2

Data wpisu zbioru do rejestru

12.12.2016r.

3

Data ostatniej aktualizacji wpisu

12.12.2016r.

Część B

Informacje o administratorze danych osobowych

1

Administrator danych

2

REGON

Gmina Chojnice
092351268

Adres administratora danych
3

Część C

ul. 31 stycznia 56a, 89-600
Chojnice

Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych
(wypełniamy tylko gdy podmiot ma siedzibę w państwie trzecim)

Podać adres przedstawiciela

Nie dotyczy

1
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Część D
1

Część E

Podmioty, który powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 31 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
Nazwa podmiotu i adres podmiotu

dane udostępniane na
wniosek

Podstawa prawna do upoważniająca do przetwarzania danych osobowych w zbiorze

1

Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej
dotyczących.

NIE

2

Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

NIE

3

Przetwarzanie jest 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.

TAK

4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem
zadań realizowanych dla dobra publicznego.

TAK

5

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów
danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i
wolności osoby, której dane dotyczą.

TAK

Część F
1
2

Cel przetwarzania danych, opis kategorii osób, których dane
dotyczą, oraz zakres przetwarzanych danych
Cel przetwarzania danych w zbiorze

Realizacja projektu.

Opis kategorii osób, których dane dotyczą

Osoby fizyczne – mieszkańcy
Gminy Chojnice.

Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. zwykłych

Imiona i nazwiska, data i
miejsce urodzenia, PESEL,
NIP, nr dowodu osobistego,
nr telefonu, email, numer
działki i obrębu
ewidencyjnego,
charakterystyka budynku,
zapotrzebowanie na energię
elektryczną, adres lokalizacji.

3

4

Część G

Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. wrażliwych
nie dotyczy

Podstawa prawna przetwarzania danych tzw. wrażliwych określonych w Art. 27
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (uzupełnić tylko, gdy są dane wrażliwe
w zbiorze)

1

Osoby, których dane dotyczą, będą wyrażają na to zgodę na piśmie.

NIE

2

Przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie bez zgody
osoby, której dane dotyczą, jej danych osobowych.

NIE

3

Przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych
interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby, gdy osoba,
której dane dotyczą, nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do
wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub
kuratora.

NIE
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4

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania statutowych zadań
kościoła, innego związku wyznaniowego, stowarzyszenia, fundacji
lub innej niezarobkowej organizacji lub instytucji o celach
politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub
związkowych, a przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków
tej organizacji lub instytucji albo osób utrzymujących z nią stałe
kontakty w związku z jej działalnością i zapewnione są pełne
gwarancje ochrony przetwarzanych danych

NIE

5

Przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia
praw przed sądem.

NIE

6

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora
danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych
osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie.

NIE

7

Przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia,
świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby
trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług
medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są
stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych.

NIE

8

Przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości
publicznej przez osobę, której dane dotyczą.

NIE

9

Przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w
tym do przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu
ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego, a publikowanie
wyników badań naukowych uniemożliwia identyfikację osób,
których dane zostały przetworzone.

NIE

10

Przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu
realizacji praw i obowiązków wynikających z orzeczenia wydanego w
postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

NIE

Część H

Sposób zbierania oraz udostępniania danych

1

Dane od osób są zbierane

Bezpośrednio

2

Dane ze zbioru są udostępnione podmiotom innym, niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa.

nie

3

Odbiorcy danych osobowych

brak

4

Dane są przekazywane do państw trzecich

nie

(podpis ABI)
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