Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: KARTA DUŻEJ RODZINY
str. 1 / 64

1

Administrator

Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Przyznanie uprawnień, wynikających z programu "Karta Dużej Rodziny"

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Członkowie rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych z terenu Gminy
Czastary, uczestnicy właściwego postępowania administracyjnego.

5

Kategorie danych osobowych

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Data urodzenia, Adres
zamieszkania lub pobytu, Seria i numer dowodu osobistego, Numer
telefonu, Adres e-mail, Stan zdrowia, Seria i numer innego dokumentu
tożsamości, Stopień pokrewieństwa, dane członków rodziny
wielodzietnej.

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: GOMIG – BAZA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
str. 2 / 64

1

Administrator

Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Rejestracja podmiotów posiadających umowę na wywóz nieczystości,
ewidencjonowanie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni
ścieków.

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

5

Kategorie danych osobowych

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

1. Właściciele nieruchomości.
2. Najemcy użytkownicy nieruchomości.

Nazwisko i imię, Adres zamieszkania lub pobytu, NIP , PESEL, numer telefonu, nr
ewid. działki

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: REJESTRACJA PRZEDPOBOROWYCH I KWALIFIKACJE WOJSKOWE
str. 3 / 64

1

Administrator

Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, wykonanie
kwalifikacji wojskowej

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej

5

Kategorie danych osobowych

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Data urodzenia, Miejsce urodzenia,
Adres zamieszkania lub pobytu, Seria i numer dowodu osobistego, Imiona
rodziców, Numer książeczki wojskowej, Data zameldowania na pobyt stały lub
czasowy, Data wymeldowania z pobytu styałego lub czasowego

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: PROMOCJA GMINY CZASTARY
str. 4 / 64

1

Administrator

Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Podejmowanie działań budujących więzi społeczne na poziomie lokalnym;
Planowanie, inicjowanie i koordynacja kampanii informacyjnych realizowanych
przez referaty oraz jednostki organizacyjne

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Mieszkańcy oraz inne osoby fizyczne zainteresowane funkcjonowaniem gminy
oraz podmioty wykonujące zlecenia na rzecz gminy

5

Kategorie danych osobowych

Nazwisko i imię, Adres zamieszkania lub pobytu, Funkcja, Numer telefonu, Adres
e-mail

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: INWESTYCJE GMINNE
str. 5 / 64

1

Administrator

Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Właściciele nieruchomości, na których realizowane są inwestycje, firmy, osoby
fizyczne

5

Kategorie danych osobowych

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Adres zamieszkania lub pobytu,
Numer identyfikacji podatkowej (NIP), Numer telefonu, Adres e-mail, Numer
nieruchomości

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
str. 6 / 64

1

Administrator

Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa- realizacja zamówień
publicznych

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Wykonawcy i inni uczestnicy postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
kontrahenci, oferenci.

5

Kategorie danych osobowych

Imię i nazwisko, Imiona rodziców, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, Adres
zamieszkania, PESEL, NIP, Miejsce pracy, Zawód, Wykształcenie, Seria i numer
dowodu tożsamości, Numer telefonu, Adres e-mail, REGON, Adres prowadzenia
działalności gospodarczej, w tym dane wynikające z ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz z rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów
dokumentacji, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: JEDNOSTKI OSP
str. 7 / 64

1

Administrator

Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa – prowadzenie ewidencji
strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Osoby prywatne – strażacy ochotnicy

5

Kategorie danych osobowych

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Data urodzenia, Miejsce urodzenia,
Adres zamieszkania lub pobytu, Seria i numer dowodu osobistego, Imiona rodziców

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: OBRONA CYWILNA
str. 8/64

1

Administrator

Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Mieszkańcy Gminy

5

Kategorie danych osobowych

Nazwisko i imię, Data urodzenia, Adres zamieszkania lub pobytu, Numer telefonu,
Miejsce pracy, Stopień wojskowy

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI –
WRAZ Z KSIĘGOWOŚCIĄ

str. 9 / 64

1

Administrator

Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Bieżąca aktualizacja, monitoring i kontrola bazy właścicieli nieruchomości
zobowiązanych do uiszczania opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości
prawnej

5

Kategorie danych osobowych

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Adres zamieszkania lub pobytu,
Numer identyfikacji podatkowej (NIP), Numer telefonu, Adres e-mail, REGON,
PKD, KRS

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: GOSPODARKA KOMUNALNA
str. 10 / 64

1

Administrator

Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Bieżąca aktualizacja, monitoring i kontrola bazy właścicieli nieruchomości
zobowiązanych do uiszczania opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości
prawnej

5

Kategorie danych osobowych

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Adres zamieszkania lub pobytu,
Numer identyfikacji podatkowej (NIP), Numer telefonu, Adres e-mail, REGON,
PKD, KRS

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: URZĄD STANU CYWILNEGO W CZASTARACH
str. 11 / 64

1

Administrator

Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Obywatele

5

Kategorie danych osobowych

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, Adres
zamieszkania lub pobytu, Seria i numer dowodu osobistego, Wykształcenie, Stan cywilny,
Imiona rodziców, Nazwisko rodowe, Nazwisko z poprzedniego małżeństwa, Nazwisko i imię
współmałżonka, Orzeczenie o rozwodzie, Płeć, Data i numer aktu urodzenia, Data i muner aktu
małżeństwa, Data i muner aktu zgonu, Nazwisko ojca, Nazwisko matki, Data i miejsce
zawarcia małżeństwa, Miejsce wystawienia i numer aktu urodzenia żony, Miejsce wystawienia
i numer aktu urodzenia męża, Data, godzina i miejsce zgonu, Data, godzina i miejsce
odnaleienia zwłok, Nazwisko, imię i adres osoby zgłaszającej zgon, Nazwisko po zawarciu
małżeństwa męzczyzny i kobiety, Data i numer orzeczenia sądu ustalającego ojcostwo, Data
i numer orzeczenia sądu zaprzeczającego ojcostwo, Data i numer orzeczenia sądu
przysposobiającego dziecko, Numer ewidencyjny PESEL ojca, Numer ewidencyjny PESEL
matki, Numer ewidencyjny PESEL współmałżonka, Imię i nazwisko osoby przysposabiającej

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

11

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: WYKAZ PRACODAWCÓW I UCZNIÓW MŁODOCIANYCH
str. 12 / 64

1

Administrator

Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia uczniów młodocianych.

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Uczniowie szkół i placówek oświatowych, pracodawcy, z którymi podpisano
umowy i którym należy się zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników

5

Kategorie danych osobowych

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Data urodzenia, Adres zamieszkania
lub pobytu, Numery rachunków bankowych pracodawców, Numer identyfikacyjny
podatkowej (NIP) pracodawców, Nazwa i adres przedsiębiorstwa

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: BAZA DANYCH SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ
str. 13 / 64

1

Administrator

Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Nauczyciele pracujący w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Gminy
Czastary, uczniowie objęci obowiąkiem nauki

5

Kategorie danych osobowych

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Adres zamieszkania lub pobytu,
Wykształcenie, Zawód, Wysokość wynagrodzenia

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI
str. 14 / 64

1

Administrator

Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Wydawanie decyzji dotyczących stopnia awansu zawodowego.

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Nauczyciele szkół i placówek oświatowych.

5

Kategorie danych osobowych

Nazwisko i imię, Data urodzenia, Adres zamieszkania lub pobytu, Numer telefonu,
Nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajeć, Data oceny dorobku
zawodowego, Akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: REJESTR WYDAWANYCH DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
str. 15 / 64

1

Administrator

Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

5

Kategorie danych osobowych

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

osoby fizyczne i prawne, właściciele nieruchomości, właściciele działek
sąsiadujących (jako strony postępowania), użytkownicy wieczyści, pełnomocnicy

Nazwisko i imię, Adres zamieszkania lub pobytu, Numer telefonu, Adres e-mail,
Numer ewidencyjny działki

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
str. 16 / 64

1

Administrator

Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Osoby fizyczne podlegające wpisowi do centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej.

5

Kategorie danych osobowych

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Data urodzenia, Miejsce urodzenia,
Adres zamieszkania lub pobytu, Seria i numer dowodu osobistego, Numer
identyfikacji podatkowej (NIP), Imiona rodziców, Numer rachunku bankowego,
Seria i numer innego dokumentu tożsamości, REGON, Obywatelstwo, Dokument
potwierdzający status cudzoziemca, Nazwa i adres przedsiębiorstwa, Data
rozpoczęcia i rodzaj działalności gospodarczej, Małżeńska wspólność majatkowa,
Numery identyfikacyjne z innych krajów, Inne orzeczenia w postępowaniu sądowym
lub administracyjnym, Płeć

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: INFORMACYJNY SYSTEM SMS
str. 17 / 64

1

Administrator

Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Powiadamianie SMS-owe osób; Wysyłanie wiadomości SMS-owych.

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Mieszkańcy Gminy Czastary

5

Kategorie danych osobowych

Nazwisko i imię, Sołectwo, Numer telefonu

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA , EWIDENCJA UMÓW ODBIORCÓW I USŁUG
str. 18 / 64

1

Administrator

Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Właściciele nieruchomości

5

Kategorie danych osobowych

Nazwisko i imię, Adres zamieszkania lub pobytu, Numer telefonu, PESEL, Numer
Identyfikacji Podatkowej (NIP)

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: ARCHIWUM ZAKŁADOWE
str. 19/ 64

1

Administrator

Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Interesanci, pracownicy Urzędu

5

Kategorie danych osobowych

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Data urodzenia, Miejsce urodzenia,
Adres zamieszkania lub pobytu, Seria i numer dowodu osobistego, Numer
identyfikacji podatkowej (NIP), Wykształcenie, Miejsce pracy, Zawód, Stan
cywilny, Imiona rodziców, Stan zdrowia, Skazania

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: EWIDENCJA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
str. 20 / 64

1

Administrator

Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy
Czastary

5

Kategorie danych osobowych

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Adres zamieszkania lub pobytu,
Numer identyfikacji podatkowej (NIP), Nazwa i adres przedsiębiorstwa

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: EWIDENCJA MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW, NUMERACJI PORZĄDKOWEJ
NIERUCHOMOŚCI

str. 21 / 64

1

Administrator

Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa. Nadanie numeru
porządkowego nieruchomości.

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Osoby fizyczne i prawne - właściciele nieruchomości z terenu Gminy Czastary

5

Kategorie danych osobowych

Nazwisko i imię, Adres zamieszkania lub pobytu, Numer telefonu, Adres e-mail,
Numer działki ewidencyjnej, Numer obrębu ewidencyjnego

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: EWIDENCJA FINANSOWO-KSIĘGOWA DOCHODÓW I WYDATKÓW URZĘDU
str. 22 / 64

1

Administrator

Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Prowadzenie ewidencji ksiegowej dochodów i wydatków realizowanych przez
Urząd Gminy Czastary

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Osoby fizyczne i prawne, które zawarły umowę z Gminą Czastary

5

Kategorie danych osobowych

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Adres zamieszkania lub pobytu,
Numer rachunku bankowego, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM, POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
str. 23/ 64

1

Administrator

Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Zarządzanie wszystkim elementami środowiska poprzez ustalanie warunków na
korzystanie ze środowiska w drodze postępowania administracyjnego

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Wnioskujący o wydanie decyzji, postanowienia, zaświadczenia, opinii, warunków,
strony postępowania, pełnomocnicy, wnoszący uwagi lub zeznania do postępowania,
niebędący stronami postępowania, składający zgłoszenia i informacje, autorzy
raportów i dokumentacji.

5

Kategorie danych osobowych

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Adres zamieszkania lub pobytu,
Numer identyfikacji podatkowej (NIP), Wykształcenie, Numer telefonu, Adres email, Adresy posiadanych nieruchomości, Obywatelstwo, Numer ewidencyjny
działki, Numer obrębu ewidencyjnego

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: EWIDENCJA PODATNIKÓW, PODATKÓW, OPŁAT I ULG PODATKOWYCH
str. 24 / 64

1

Administrator

Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Podatnicy podatków i opłat lokalnych.

5

Kategorie danych osobowych

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Adres zamieszkania lub pobytu,
Seria i numer dowodu osobistego, Numer identyfikacji podatkowej (NIP),REGON,
PKD, Numer telefonu, Miejsce pracy, Zawód, Imiona rodziców, Skazania, Tytuł
prawny do nieruchomości, Numer ewidencyjny działki, numer obrębu
ewidencyjnego

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: ŚWIADCZENIA OSOBISTE, RZECZOWE NA RZECZ OBRONY
str. 25 / 64

1

Administrator

Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Zabezpieczenie na rzecz jednostek organizacyjnych świadczeń osobistych i
rzeczowych wykonywanych na podstawie wyżej wymienionej ustawy.

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Mieszkańcy Gminy Czastary, na których został nałożony obowiązek świadczeń.

5

Kategorie danych osobowych

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Data urodzenia, Adres zamieszkania
lub pobytu, Miejsce pracy, Zawód, Imiona rodziców

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: REJESTR SKARG I WNIOSKÓW
str. 26 / 64

1

Administrator

Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Osoby składające skargi lub wnioski..

5

Kategorie danych osobowych

Nazwisko i imię, Adres zamieszkania lub pobytu

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: REJESTR KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ I WYCHODZĄCEJ URZĘDU
str. 27 / 64

1

Administrator

Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Rejestracja korespondencji wpływającej i wychodzącej w Urzędzie Gminy Czastary

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Nadawcy i odbiorcy korespondencji.

5

Kategorie danych osobowych

Nazwisko i imię, Adres zamieszkania lub pobytu

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: BIP
str. 28 / 64

1

Administrator

Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Interesanci, kontrahenci, pracownicy Urzędu Gminy w Czastarach, Radni Gminy
Czastary, Sołtysi

5

Kategorie danych osobowych

Nazwisko i imię, Numer telefonu, Adres e-mail, Dane wynikające ze specyfiki
konkretnej sprawy i udzielonej zgody

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: EWIDENCJA LUDNOŚCI
str. 29 / 64

1

Administrator

Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Obecni i byli mieszkańcy Gminy Czastary

5

Kategorie danych osobowych

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Data urodzenia, Miejsce urodzenia,
Adres zamieszkania lub pobytu, Imiona rodziców, Obywatelstwo, Nazwisko
rodowe, Nazwisko i imię współmałżonka, Numer aktu zgonu, Płeć, Nazwisko ojca,
Nazwisko matki, Adres pobytu poprzedniego, dotychczasowego lub czasowego
ponad 2 mniesiące, Data zawarcia i rozwiązania małżeństwa, Data zgonu małżonka,
Poprzednie adresy zameldowania na pobyt stały, Nr karty stałego pobytu, Data
wydania i oznaczenie organu, Nazwisko z poprzedniego małżeństwa

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
str. 30 / 64

1

Administrator

Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Osoby wnioskujące

5

Kategorie danych osobowych

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Data urodzenia, Miejsce urodzenia,
Adres zamieszkania lub pobytu, Seria i numer dowodu osobistego, Numer
identyfikacji podatkowej (NIP), Numer telefonu

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: EWIDENCJA ZABYTKÓW
str. 31 / 64

1

Administrator

Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Właściciele nieruchomości i osoby zainteresowane

5

Kategorie danych osobowych

Nazwisko i imię, Adres zamieszkania lub pobytu, Numer telefonu

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: EWIDENCJA ZAŚWIADCZEŃ Z PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO –
PLANOWANIE PRZESTRZENNE

str. 32 / 64

1

Administrator

Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Osoby wnioskujące o wydanie zaświadczeń lub ich pełnomocnicy

5

Kategorie danych osobowych

Nazwisko i imię, Adres zamieszkania lub pobytu, Numer ewidencyjny działki,
Numer obrębu ewidencyjnego

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: REJESTR ZEZWOLEŃ NA WYCINKĘ DRZEW, ZGŁOSZEŃ ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW
str. 34 / 64

1

Administrator

Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Strony i uczestnicy postępowania, pełnomocnicy

5

Kategorie danych osobowych

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Nazwisko i imię, Adres zamieszkania / pobytu, Numer telefonu, Adres e-mail,
Numer ewidencyjny działki, Numer obrębu ewidencyjnego

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: REJESTR DECYZJI NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO I INNE UZGODNIENIA DROGOWE
str. 35 / 64

1

Administrator

Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Osoby wnioskujące lub ich pełnomocnicy, strony postępowania, projektanci

5

Kategorie danych osobowych

Nazwisko i imię, Adres zamieszkania lub pobytu, Nr telefonu, Adres e-mail,
Numer identyfikacji podatkowej (NIP), Numer ewidencyjny działki

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: REJESTR DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
str. 36 / 64

1

Administrator

Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Osoby fizyczne i prawne, własciciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści,
pełnomocnicy

5

Kategorie danych osobowych

Nazwisko i imię, Adres zamieszkania lub pobytu, Numer telefonu, Adres e-mail,
Numer PESEL, Numer identyfikacji podatkowej NIP

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: EWIDENCJA SZKÓD ŁOWIECKICH
str. 38 / 64

1

Administrator

Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Wnioskodawcy

5

Kategorie danych osobowych

Nazwisko i imię, Adres zamieszkania lub pobytu, Numer identyfikacji podatkowej
(NIP), Numer telefonu, Numer ewidencyjny działki, Numer obrębu ewidencyjnego

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: REJESTR UMÓW ZLECEŃ
str. 39/ 64

1

Administrator

Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Usługodawcy

5

Kategorie danych osobowych

Nazwisko i imię, Adres zamieszkania lub pobytu, Numer identyfikacji
podatkowej (NIP), Numer telefonu, Adres e-mail

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: REJESTR WNIOSKÓW O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
str. 40 / 64

1

Administrator

Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Osoby wnioskujące o uzyskanie informacji publicznej, pracownicy pełniący funkcję
publiczną

5

Kategorie danych osobowych

Zbiór informacji o udostępnieniu, o które wnioskuje się (imię, nazwisko,
stanowisko, wykształcenie, wynagrodzenie )

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: EWIDENCJA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
str. 41 / 64

1

Administrator

Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Użytkownicy wieczyści gruntów

5

Kategorie danych osobowych

Nazwisko i imię/ Nazwa podmiotu , Adres zamieszkania lub pobytu, Numer
identyfikacji podatkowej (NIP), Numer telefonu, Adres e-mail

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: REJESTR UMÓW DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH I UMÓW UŻYCZENIA
str. 42 / 64

1

Administrator

Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Strony umowy

5

Kategorie danych osobowych

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Adres zamieszkania lub pobytu,
Seria i numer dowodu osobistego, Numer identyfikacji podatkowej (NIP), Numer
telefonu

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: REJESTR AKTÓW NOTARIALNYCH
str. 43 / 64

1

Administrator

Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Osoby wnioskujące

5

Kategorie danych osobowych

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Imiona rodziców, Adres
zamieszkania lub pobytu, Seria i numer dowodu osobistego, Numer telefonu,
Numer ewidencyjny działki, Numer obrębu ewidencyjnego

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: EWIDENCJA UMÓW NAJMU, DZIERŻAWY LOKALI MIESZKALNYCH
str. 44 / 64

1

Administrator

Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Osoby wnioskujące

5

Kategorie danych osobowych

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Adres zamieszkania lub pobytu,
Seria i numer dowodu osobistego, Numer identyfikacji podatkowej (NIP), Numer
telefonu

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: BHP
str. 45 / 64

1

Administrator

Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Pracownicy Urzędu Gminy w Czastarach

5

Kategorie danych osobowych

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Data urodzenia, Miejsce urodzenia,
Adres zamieszkania lub pobytu, Stan zdrowia

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: KADRY I PŁACE
str. 46 / 64

1

Administrator

Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Osoby zatrudnione w Urzędzie Gminy w Czastarach

5

Kategorie danych osobowych

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Data urodzenia, Miejsce urodzenia,
Adres zamieszkania lub pobytu, Seria i numer dowodu osobistego, Numer
identyfikacji podatkowej (NIP), Numer telefonu, Seria i numer paszportu, Imiona
rodziców, Wykształecenie, Stan zdrowia, Informacja o prawie do emerytury lub
renty, Przebieg dotychczasowego zatrudnienia

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: EWIDENCJA PRACOWNIKÓW
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Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Pracownicy zatrudnieni w Urzedzie Gminy w Czastarach

5

Kategorie danych osobowych

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Data urodzenia, Miejsce urodzenia,
Adres zamieszkania lub pobytu, Seria i numer dowodu osobistego, Numer
identyfikacji podatkowej (NIP), Numer telefonu, Seria i numer paszportu, Imiona
rodziców, Wykształecenie, Stan zdrowia, Informacja o prawie do emerytury lub
renty, Przebieg dotychczasowego zatrudnienia

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: AKCJA KURIERSKA
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Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Kurierzy biorący udział w akcji kurierskiej na terenie gminy

5

Kategorie danych osobowych

Nazwisko i Imię, Adres zamieszkania, Numer telefonu, Miejsce i stanowisko
pracy

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: DECYZJE DLA ŻOŁNIERZY ODBYWAJĄCYCH ĆWICZENIA WOJSKOWE
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Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Osoby zobowiązane

5

Kategorie danych osobowych

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Data urodzenia, Miejsce urodzenia,
Adres zamieszkania lub pobytu, Miejsce zakładu pracy, Seria i numer dowodu
osobistego, Numer telefonu

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW
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Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Osoby składające oświadczenia oraz ich współmałżonkowie

5

Kategorie danych osobowych

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Data urodzenia, Miejsce urodzenia,
Adres zamieszkania lub pobytu, Seria i numer dowodu osobistego, Numer
identyfikacji podatkowej (NIP), Numer telefonu, Miejsce zatrudnienia, Posiadane
nieruchomości

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH
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reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Osoby składające oświadczenia oraz ich współmałżonkowie

5

Kategorie danych osobowych

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Data urodzenia, Miejsce urodzenia,
Adres zamieszkania lub pobytu, Seria i numer dowodu osobistego, Numer
identyfikacji podatkowej (NIP), Numer telefonu, Miejsce zatrudnienia, Posiadane
nieruchomości

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
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Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Osoby korzystające z pomocy w ramach zarządzania kryzysowego

5

Kategorie danych osobowych

Nazwisko i imię, Adres zamieszkania lub pobytu, Numer telefonu

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA PRACY
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reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Kandydaci do pracy

5

Kategorie danych osobowych

Imię i nazwisko, Imiona rodziców, Data urodzenia, Miejsce zamieszkania (adres
do korespondencji), Wykształcenie, Przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
Nazwisko rodowe, Miejsce urodzenia, PESEL, Seria i nr dowodu osobistego,
Seria i nr paszportu, Obywatelstwo, Odbyte kursy, Stan cywilny, Fotografia

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: EWIDENCJA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE, PRACE PUBLICZNE,
INTERWENCYJNE, STAŻYSTÓW I PRAKTYKANTÓW
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Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Stażyści, praktykanci, pracownicy wykoujący prace społecznie użyteczne
interwencyjne oraz prace publiczne

5

Kategorie danych osobowych

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Data urodzenia, Miejsce urodzenia,
Adres zamieszkania lub pobytu, Seria i numer dowodu osobistego, Numer telefonu,
Wykształcenie, Stan zdrowia, Przebieg dotychczasowego zatrudnienia, Skazanie

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: REKLAMACJE OSÓB OD OBOWIĄZKU PEŁNIENIA CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
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Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Osoby zobowiązane

5

Kategorie danych osobowych

Imię i nazwisko, Adres zamieszkania, Imiona rodziców, Data urodzenia,
Miejsce urodzenia, PESEL

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: ZAŚWIADCZENIA ORGANU PODATKOWEGO
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Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Osoby wnioskujące o wydanie zaświadczeń lub ich pełnomocnicy

5

Kategorie danych osobowych

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Adres zamieszkania lub pobytu, ,
Numer identyfikacji podatkowej (NIP), Numer telefonu

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: REJESTR WNIOSKÓW ORAZ EWIDENCJA FINANSOWO – KSIĘGOWA ZWROTU PODATKU
AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W PALIWIE
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Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Osoby wnioskujące lub ich pełnomocnicy

5

Kategorie danych osobowych

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Adres zamieszkania lub pobytu,
Seria i numer dowodu osobistego, Numer identyfikacji podatkowej (NIP), Numer
telefonu, Seria i numer paszportu, Numer ewidencyjny działki

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
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Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Pracownicy i członkowie ich rodzin, emeryci i renciści Urzędu Gminy
w Czastarach oraz szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę
Czastary

5

Kategorie danych osobowych

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Data urodzenia, Miejsce urodzenia,
Adres zamieszkania lub pobytu, Seria i numer dowodu osobistego, Numer
identyfikacji podatkowej (NIP), Numer telefonu, Seria i numer paszportu, Roczne
informacje o dochodach: PIT 37, PIT 36, PIT 40, PIT 28, Zaświadczenie o
dochodach, nr rachumku bankowego, Imiona i nazwiska dzieci, Data urodzenia

Współmałżonka oraz dzieci, Stan zdrowia

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: EWIDENCJA FINANSOWO – KSIĘGOWA PKZP
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Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Członkowie kasy zapomogowo- pożyczkowej

5

Kategorie danych osobowych

Nazwisko i imię, Data urodzenia, Adres zamieszkania lub pobytu, Miesjce
zatrudnienia, Wykonywany zawód, Dane osoby upoważnionej do odbioru wkładu
członkowskiego

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: EWIDENCJA FINANSOWO – KSIĘGOWA POŻYCZEK MIESZKANIOWYCH
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Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Osoby wnioskujące o przyznanie pożyczki mieszkaniowej

5

Kategorie danych osobowych

Nazwisko i imię, Adres zamieszkania lub pobytu, Nazwisko i imię oraz Seria i
numer dowodu osobistego poręczyciela, Numer telefonu,

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA
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Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Osoby wnioskujące

5

Kategorie danych osobowych

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Data urodzenia, Miejsce urodzenia,
Adres zamieszkania lub pobytu, Seria i numer dowodu osobistego

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: DOWODY KSIĘGOWE
str. 62 / 64

1

Administrator

Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Kontrahenci

5

Kategorie danych osobowych

Nazwisko i imię/ Nawza podmiotu, Adres zamieszkania lub pobytu/ siedziby,
Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

Nazwa zbioru: EWIDENCJA OSÓB FIZYCZNYCH OTRZYMUJĄCYCH DOFINANSOWANIE NA USUNIĘCIE
WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
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Gmina Czastary
reprezentowana przez - Wójta Gminy Czastary
98-410 Czastary, ul. Wolności 29 tel. 62 78 431 11 ; fax 62 78 431 91
adres e-mail: ug@czastary.pl

2

Inspektor Ochrony Danych

Juszczak Agnieszka ; adres e-mail: ido@czastary.pl

3

Cel przetwarzania danych w
zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

4

Kategorie osób, których dane są
przetwarzane

Osoby wnioskujące

5

Kategorie danych osobowych

Nazwisko i imię, Adres zamieszkania lub pobytu, Własność nieruchomości, Numer
ewidencyjny działki, Numer telefonu

6

Kategorie odbiorców danych

Nie dotyczy

7

Przekazywanie danych do
państwa trzeciego

NIE

8

Nazwa państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej w przypadku
przekazania danych

Nie dotyczy

9

Dokumentacja zabezpieczeń
przy przekazywaniu do państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej

Nie dotyczy

10

Planowane terminy usunięcia
poszczególnych kategorii danych

Dane po nadaniu właściwej klasyfikacji archiwalnej zostaną usunięte
zgodnie z obowiązującymi przepisami pracy

Ogólny opis technicznych i
organizacyjnych środków
11
bezpieczeństwa służących
przetwarzaniu danych

Fizyczne zabezpieczenie dostępu do obszaru przetwarzania, ograniczony
dostęp do systemu informatycznego

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Czastary

