
Zarządzenie Nr 20 l f0I8
Wójta Gminy w Fałkowie

z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 30 ust" I Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) f0l6l679
z dnta 27 kwietnia f0I6 r' w Sprawie ochrony osób ftzycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego plzepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95l46lwB (ogólne rozporz4dzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr
119. s. 1.

Zarządza się, co następuje:

s1

Wprowadza się rejestr czynności przetwarzania danych osobowych stanowiący załącznik
nr 1 do niniejszego zarz4dzenta.

$2

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
w tym również w formie elektronicznej.

s3

Zarządzenie wchodzi w zycle z dniem 25 maja20|8 r.

jest prowadzony w formie pisemnej,



Administratol

Gnina Fałkćlł, ti' Ząmkowa lA

26 -260 FalkÓ||, 44 787 35 35.
gnina@:falkov.pl

Insprktor ochrony dmych (lOD PEedstaricie
*.i-*nP1

Za|ącmik
do Zarządzenia Nr 20120 l8 r
wÓjta Gminy FałkÓw
z dnia 23 maja 201 8 r.

Lp. Cele puetuarzania Kltegoria os b' klÓre dane są
p&etwatane Kategorie danych osobowych

Katcgorie
odbiorc w

danych

PEekuanie
dany.h do
pa stua
tżeciego

Nwa pa stwa
tnćciego/orgili

zacji

rabupieartit
pfŻ!

przekazaniu do
pa stwa

Planowane
terminy
usunięcia

poszcregÓ|nych
kategorii danych

Og lny opis technicznych i

organizacyjdych środk w
b@pieczeristwa shłźącychj w pnypadku

pżekenia
duych

acji
międzynarodo

prretwaEaniu dany(

I z 6 7 8 9 l0

obsługa korespondencji
prrychodzącej i

wychodzące.j

Intereseci
Imię' nuwisko, adres zmieszkmią adres zme|dowmią adres do korespondencj' adres pozty

elektronicnei. nr telefonu
Nd Nd Nd. Nd

ome zostmą
usunięte zgodnie

z obowiązującymi
przeprsml prawa

F izy cme zabezpteczenie
dostępu do obszruu

przewarzmlą oglmczony
dostęp do systemu
informatycmego

z-
Rozpatryweie skarg,
mioskÓw oru petycji

lnteresilci lmie, nuwisko' adres zmieszkmią treść skargi, miosku' petycji Nd Nd, Nd Nd

dme rostea
usunięte zgodnie

z obowiqzującymi
pżeplsml prawa

Fvyczne zabezpieczilie
dostępu do obsftru

przefu dzmra, ogr&lczony
dostęp do systemu
infomatycznego

prowaozen'e akt
osoborych

Prrcomicy

tmię (imiona) i newsko; imiona rodzjcow, data urodzenia; miejsce zamieszkeia (adres do
korespondencji); wykształcenie' p.zebieg dotychcz6owego zafudnienia; ime dme osobowe

pracomika, a także imiona i nuwiska oru daty ulodzenia dzieci pracoMiką numer PESEL' numer Nd Nd Nd Nd

dme zostmą
usmiete zgodnie

Fią1cne zabezpteczenie
dostępu do obszaru

przeMarzmlą oglmrczony
Jezen placoMlk nle ztozyl Mlosku o w}platę w}nagrooen'a do rąk włsnych; w tym

dme w}nikające z odrębnych przepisow
przeprsm p wa

dostep do systemu

informatycznego

w}płata w},nagrodze PracoMicy imię i nzwisko' adres zmiesfkmią numer rachmku bmkowego Nd Nd Nd Nd

dme fostmą
usunięte zgodnie

z obowiązując1mi
przeprsmr prawa

F izyczne zab ezpieczenie
dostępu dÓobszaru

przetwdzmtą ogrelczony
dostęp do systemu
anformatycaego

prowadzenre
dokumentacji BHP

pracomicy szkoleni z zakresu
BHP, ofiaJy wwadk w i chorÓb

zawodorych

imie i nMwisko' data urodzenią mie,Jsce urodzenią adres zmieszkmią PESEL' miejsce pracy, zarvÓd'

w(sa&cenle-

Nd. (ewentualnie
podmiot

przefuilzający
doe na zlecenie,

L1Óremu

powerzono
prowa@enle
dokumentacj i

BIIP)

Nd Nd, Nd

dme zostmą
usuięte zgodnie

z obowiąfująrymi
przeprsml p wa

F izy ca e zab ezpreczenie
dostępu do obszm

przeMdfmlą ogrmlczony
dostęp do systemu
infomatycaego

6.
udzieldie wspilcia z

ZFŚS

prrcowcy l członkoMe lch rodzm
+ ewentualnie pracoMiry. enreryci
renciści zlikwidowmych szkoł lub
szkćł przekmych przez orgm

prowadzący

imię i nzwisko, data urodfenia' adfes fmieszkmią adres zmeldowmia, adres do korespondenqi'
PESEL' NIP, numer telefonu, adres Urzędu Skmbowego' nr rachunku bmkowego, imię i nuwisko
wspołmałzonką imię i Iluwisko dziecką źrÓdło dochod w' wysokość dochodÓw' rok urodzenią

rodzaj szkoły' sytuacja łciową stm zdrowia

Nd Nd Nd Nd

dme zostmą
usuięte zgodnie

z obowiązująrymi
przeprsml prawa

Fiąycae zabezpieczenie
dostępu do obszm

przetwtralą ogrMlczony
dostęp do systemu
infomatycmego

7
rekrutacja kmdydatÓw

do pracy
kedydei do pracy

imię i newisko, imiona rodzicÓw' data urodzenią mie1sce zmieszkmia (adres do korespondencji)'
wyksłałcenie' przebieg dotychczsowego zatrudnienia

Nd Nd Nd Nd

dme zostmą
Bmięte zgodnie
: obowiązująo,mi

Fizyc ezabezpieczenie
dostępu do obszeu

przetwaf mIą ogrmlczony
dostęp do systemu
informatycaego



E.

prowadzenie
dokumentacji dot

stażystÓw
slazyscl

imię i nuwisko' data i miejsce urodfenią adfes zamieszkmią PESEL' wyksŹałcenie, dee osobowe
ujamiające std zdrowia (orzeczenie lekłza medycyny pracy)

Nd, Nd Nd Nd

oee zostMą
usunięte zgodnie

z obowiązującymi
przeprsmr prawa

4IOSOWmO S1OSOMe

środki orgmifaryJne'
techincze i fizycae

9-
realizacja zm wieir

pubiicaych

wykonawcy i imr uczesmicy
postępowmia o uduielenie
zmÓwieir publicaych'
Kontrahenci, oferenci

imie i newisko' imiona fodzicÓw, data urodzenią mie.jsce urodzenia' adres zamieszkeią PESEL' NIP,
miejsce pracy' zawÓd, wyksaa.lcenie' seria i numer dowodu tożsmości, numer telefonu, adres e-mail'

REGoN' adres prowadzenia działalności gospodarczej, w t}m dme w)łlikające z ustawy Prawo
j'mÓwieir publicznych otŁ z tozpoźądzeniaMinisra Rozwoju w sprawie rodzaj w dokumentacji'

jakich moze ządać zmawiaja.cy od wykonawcy w postępoweiu o udfielenie zm wenia

Nd Nd Nd Nd.

dee zosteą
usmięte zgodnie

z obowiązująrymi
przeprsml prawa

Firycme rabezpieczenie
dostępu do obsztru

przefuez&rą oglmlcany
dostęp do systemu
infomatycznego

10. księgowość kontnencl
imie i nuwisko, nuwą adres' siedzibą Numer Identyirkacji Podatkowej' Nr REGoN, nr konta

omxowego
Nd Nd Nd Nd.

dme zoshą
usmięte zgodnie

Ftrycae zabezpteczetie
dostępu do obszm

przeMarzmią ogrmicrcny

pfzeprsm prawa
dostęp do systemu
informatycmego

II.

Sprawy podatkowe,
doryczące opłat

lokalnych oru imych
dein publicaych

Uczeshicy postępowmla
administraryjnego

Imię i nuwisko, adres zmieszkmia lub pob}tu' imiona rodzicÓw, data urodzenią miejsce, PESEL,
lumer dowodu osobistego, NIP, numer kontaktowy, adres nieruchomości' numery działek, numery ksią1

MecłsNch. wielkość otrłmmei oomocv de minimis. wielkość gospodasfuą kwotv zobowipe
Nd Nd Nd Nd

dme fustmą
uswięte zgodlie
l obowiązującymi

F izy cme zabezpieczenie
dostępu do obszm

pfteŃuzn|4 ogrŃl.rcny
dostęp do systemu
infomatycmego

t2. obsluga Urzędu Stmu
Cywilnego

Interesmci

Imię, nzwisko, imiona rodzic u data urodfenia' adres zmieszkmia lub pobytu, numer PESEL' seria i
nmer dowodu osobistego, nzwisko: pmie skie' z poprzedniego ma.lżeismą rodowe' miejsce i

godzina urodzenią data i numer ałtu: uodzenia, małżef$twą zgonu, nuwisko i imię: ojcą matki'
wspÓłmałźonka' płeć' stm cywilny, data i mie,jsce zawarcia małżeisfuą nuwisko i imie' adres osoby

zgłrezającej zgon, numel akhr zgonu żony, meźa' imię i nuwisko rodowe małźrcnką newisko rodowe
matki i ojca kobiety, męzcryzny, datavilewdżnienia akfu małżeristwą urodfenią zgonu' imie nadme z

ulzędu' data i numef orzeczenia sądu ustalającego ojcosMo, zaprzeczającego ojcosfuo'
przysposabiającego dziecko, imię i nuwisko prrysposabiającej dziecko' zmima nzwiska dziecką
rejestacja w polskich księgach stmu, kraj i ob}ryvatelstwo (dziecką rodzicow' osÓb zawiera1ących

związek małżefiski, zmałego), data i godzina oru miejsce zgonu lub miejsca aalezienia zwłok, opis
wyglądu zemętraego zwlok (imię i nuwisko: tłumaczą bieglego, świadkÓw)

Nd Nd Nd Nd

dme zostmą
usuięte zgodnie

z obowiązującymi
przeprsamr pfawa

Fizycae zabezpieczenie
dostępu do obszilu

przetwtrzillą oglillczony
dostęp do systemu
infomatycaego

13.

Prowadzenie aeJestu
nieszkmcÓw (Dostęp d<

źr6d|a)
Interesmcr

Na^Yisko i inlię (imiom)' naz\Yisko rodowe' imiona i naziviska rodowe .odzi@*'' data urodania' miejs@
urodzenia, kraj urodzcnia. sun cFrilny. oznaczenie aktu urodrenia i oznacanie użędu stanu qvilnego' rY k(Órym

ten akl zoshl spożąd7ony' pls, nuner PESEL' obF\"telstto albo stafus bezpalistworYe' imię i naz{isko rodorve

omz numer PESEL małżonła. jeili zosbl mu mdany' &ta zalvarcia il'iązku małŹe skiego, oznaczenic aktu
rmlŻellslła i oznac7rnic urzędu sfuu qvilnego, s ktoryn ten akt zostal spżądDny' .lata rozwiąania zilią7-ku
mał7.liskie8o' sy8natura ałl i oznacenie sądu, ktory rozrviązał malże stwo, s'vgnatum akt ofnac7f,nie s1du, klory

ustalil nieistnicnie małż.istwa, sygmtun al1 ozmczenie sądu' ktÓry uniewaŻnil malże sbło, dala zgonu malżo*a
albo .l2la zna|ezienia jego fw|ok, oznaczenie jego aktu zgonil i oznacreile urzędu sbnu qvilnego' iv kIÓrym ten akl
zsbl sprządzony' adres i &1ta ameldowafua m pob}l slaly; kmj miejse amieszkania. kjaj pprzedniego niejsca

puewidF\any okres pob}tu poa 8rani mi Rez)pospolilcj Polskięj tBajaego dłuhj nii 6 miesieq_.

/amiesztźnia' &E $fmęldo*2nia z micjsm pob}lu stałcgo. adrcs i data alneldowania M pob)l czastly onz dah
upłlw deklarowane8o teminu pobiu' data ł}meldorvania 7 micjsa pob}1u c7asowego' dab {ljedu poa 8nnice
Rzsł?ospolitcj Po|skicj lnłEącego dlużej niż 6 miesięry i wskaanie knju ł'azdu' dala powrotu z wia/du poa

granice Rzs4pcpolitcj Polskiej lruającgo dluŻej niŻ 6 miesiffi'' seria. nuner i data Mżności ostahiego
Wdanego dowodu osobistcgo ob}aatela polskiego onz oznaczenie organu rydająego dokameil. *ria' numcr i

data waŻności ostatniego Ę'dancgo paszpo(u ob}$'atela polskic8o' datr zgonu albo data mlezienin 
^1ok' 

numer
aktu zgonu i oznacrenie uŹędu shnu qwilne8o. w kloNm len ałl został spoządany' sria' nuner i data waŻności
dokilmentu pdrcł cudzoziemą lub innc8o sdnego dokumentu potrvierdająGgo 1oż9mość i obratelstuo' data

upb$r deklarouanego przez cudzoziemca terminu pob)tu

Nd Tak Wszystkie kraje
Admnlstrator
stosuje środki

zabezp|ecaJące

dile zostmą
usmięte zgodnie

z obowiązującymi
przepismi prawa

Fiqcme zabezpieczene
dostępu do obszm

przeMezmlą ogrelczony
dostęp do systemu
informatycaego

14.
Prcwadzenie rejestru

cudaziemcÓw
mieszkalina terenie
gminy

|mię (imiona) i nMwisko' numer PESEL o ile rcsrał nadmy, data i miejsce urodzenią kraj, pochoduenią

adres dotychczoowego miejsca pobltu stałego' kraj poprzedniego miejsca zmiezkmią adres nowego
miejsca pobltu stalego , adres miejsca pob)tu cz6owego, adres dotychcaowego miejsca pobytu

caowego, dekltuowmy okes pobytu, przewidlwmy okres pobym poza grmicami RP, data wyjedu,
krai wiadu dab pomofu z wiudu poa qrmice RP. podpis właściciela lokalu lub imeqo podmioru

Nd Nd Nd, Nd

dme zostmą
uswięte zgodnie
l obowiązującymi

Ftzyc ezabezpieczenie
dostępu do obs@

przeNdzmlą ogralczony
dostęp do systemu
informatycaegodysponującego Mulem pramym do |okalu' nuwsko i imię pełnomocniką o ile rcstal ustmowiony'

adr* elekroniczny słuzący do doręczeir prry wykorzystmiu dokumenfu e|ektonicaego



15.

Rejesh dowodćw
osobistych (rejestr

centralny prowadany
przez Mmisfa
właściwego ds'

informatyzacj i)

Interesscr

Newisko i imię (imiona), PESEL' newsko rodowe' imię o]cą imię i nuwisko rodowe matki, data i

miejsce urodzenią seria i numer poprfedniego dowodu, uystawca dowodu, wizemek mazy,płeć,
obtvatelsfuo podpis Mioskodawcy' seria i numer dowodu osobistego, data wfuości' status dowodu

osobistego: data wydmią data przekeffia do orgmu gminy, data przyjęcia w ofgmie gminy' data
odbioru przez obywatelą data uniewaŹnienią przyczyna miewdienią oznaczenle orgmu

wieważniającego, data przekemia dmych o uiewMieniu do systemu Infomacyjnego schengen'
przyc4na wydmia dowodu osobistego, na Miosku o wydilie dowodu osobistego adres do

korespondencji' numer telefonu' adres email' Imię (imiona) i nzwisko pełnomocnika ustmowionego do
odbiofu dowodu osobistego orejego włsnoręcmy podpis, imię (imiona) i nuwisko rodzicą opiekuna

praMego lub kuratora jeśli składa miosek w imieniu dziecka lub podopiecaego orz jego

wldno.ęczny podpis, stm zdrowia ore wyaeie (m 29 ust 2 i 3 ustawy o dowodach osobistych
orzeczenie o niepełnospraMości f powodu Modanej |ub nab}tej wady naządu wzroku orz

aśWadzcenie o prz],należności do spÓ]noty wyznmiowe'1), dokumentacja f kopeft dowodowych: dmc
dot' uyksftalcenia' stmu c1vi|nego' adres zamldowmia na pob}t stały lub czcowy, informacje o
miejscu zatrudnienią dme dot dzieci. imię (imiona) i nzwisko' data i miejsce urodzenie' nr akru

urodzenia ole newa USC sporzadzającego urodzenie dziecką imiona i nuwiska rodowe rodzicÓw
dziecka' sta cywilny' ala stmu cywilnego' data i miejsce zgonu/ aalezienia zwłok, nr aktu zgodu'

oaaczenie USC Ęesfującego zgon

Nd Tal Wszystkie kraje
Administrator
stosuje środki

zabezpieczające

dee zosteą
usmięte zgodnie

z obowiązującymi
przepisami prawa

Firyc erabezpteczenie
dostępu do obszm

przetwtrzmrą oglmlcf ony
dostęp do systemu
infomatycmego

16. Rejesfr wyborcÓw Interesmcl

Imię i nuwisko' imię ojcą data urodzenią PESEL, obywatelstwo' nr p*zpofu lub rcdzaj i numer
imego dokumentu pofuierdzającego tożsmość wyborcy' adres

zmeldowmia/mieszkmia/przebywmia wyborry na pobyt staly lub adres ostahiego zmeldowilia na
pob}t stały na teĄłorium RP' kserokopia ważlego dokumentu potwierdzajrcego tozsmość' nr

decyzjilsprawy o wpismiu do rejestru wyborc q data wpismia do rejestru wyborcow, przyczlma Nd Nd. Nd Nd

dme rcstmą
usmięte zgodnie

Fizycae zabezpieczenie
dostępu do obszm

wpisaia do rejestru wyborcÓw' przycz}na skreśIenia z rejestru wyborcow, okres pozbawienia praw
wyborczych, oaaczenie, datą rodzaj orzeczenia sadu,/Trybmalu Stmu przekeującego zawiadomienie.

oaacfenie sądu przekeu]ącego fawadomienie' data wyg6nięcia przycryny pozbawienia prawa
wybiermia omaczenie sadu

przeplsm prawa
d6tęp do systemu
infomatycaego

17.
Cospoduka odpadami

komunalnymi
Mieszkmcy Gminy

Imię' newisko, NIP' PESEL, data urodzenią imie ojcą imię matki, numer telefonu, adres
zmieszkmią dile wspÓłma.łżonką nr działki

Nd Nd. Nd. Nd

dee zostmą
usunięte zgodnie

z obowiązującymi
pżeprcm| prawa

Fizyae zabezpteczenie
dostępu do obszm

przeNilz&lą ogrmlcfony
dostęp do systemu
informatycaego

18.

zdządz |e drogffii
gmimymi, zajecie prea
drogowego, lokaliacja
zjadu z drogi gmimej

Mieszkancy Gminy
Imię i nuwisko, adres zmieszkmią tr ew. dfiałki i połoźenie' newa firmy, adres mieszkmia

adresata decyzJi i imych stron postępoweia' numer decyzji' orgm wydająry deryzję' oaaczenie ston
postępowmla

Nd Nd. Nd. Nd

ome zost&ą
usMięte zgodnie

z obowiaującymi
przepsmr prawa

Firyae zabezpteeenie
dostępu do obszaru

przeNezmą ogl&lczony
dostęp do systemu
infomarycmego

19.
Wydawdie decyzji
środowiskowych

Mieszkmry Gminy Imię i nuwisko' adres' nr ew działki i połozene Nd. Nd, Nd Nd

dme zostmą
usuięte ugodnie

z obowiąającymi
przepismi prawa

Fizycme zabezpieczerue
dostępu do obsau

przeMezmią ogrmicrcny
dostęp do systemu
inforutycmego

20.

Praca Gmimej Komisji
RozwąZ]wmia

ProblemÓw
Alkoholowych

Mieszkmcy Gminy, przedsiebiorcy-
ldresaci zezwolenia na prowadzenie

obroto napojmi alkoholowymi,
tmię i nuwisko' adres zmieszkmią stafus rodzimy, źrodło i wysokość dochod w, wyksaałcenie,

Nd Nd. Nd Nd.

dme mstmą
usmięte zgodnie

Fizycae zabezpieczenie
dostępu do obszaru

postępoweie w przedmiocie
przymusowego reczenra

odwykowego

ndogl
przep$m prawa

dostęp do systemu
informatycaego

21.

Ewidencjonowmie
zbiomikÓw

bercdpływowych i
przydomowych

oczyszczalni ściekÓw

Mieszkmry Gminy
Imię i nuwisko' adres zmieszkmią nr ew działki i położenie, obręb działki' 

'tuł 
władmia

nieruchomością numer rrchmku bmkowego
Nd. Nd. Nd Nd

ome z6t&ą
usuięte zgodnie
I obowiqzującymi

Fryc e rabezpiezilie
dostępu do obszm

przeMilzelą ogrelcrcny
dostęp do systemu
informatycaego



JI

Wykonyweie podziafu,
rofgrm:czenra or&

waowienia grmic na
nieruchomościach

Uczeshicy wł6ciwego
postępowmia administracyjnego

Imie i neMsko' imiona rodzicÓw, adres zmieszkmią nr ew. działki i położenie Nd Nd Nd Nd

dme zosteą
usuięte zgodnie

z obowqfujacymi
pżeplsml prawa

Fi4cme zabezpieczetie
dostępu do obszm

przeMzeią ogrmiczony
dostęp do systemu
infomatycaego

32.
Wykonlvmie
uz)AKowmla
wieczystego

UŹytkoMicy wieczyści
nieruchomości gminnych

Imię i nuwisko, imiona lodzicÓw, adres zmieszkmia, nr ew' dzialki i położenie Nd. Nd Nd Nd.

dme rostma
usmięte zgodnie

z obowiązująrymi
pfzeplsmr prawa

F izycae zabezpreczenie
dostępu do obszaru

prze&ezMą ogrmlczony
dostęp do systemu
informatycaego

35.

Wypełnienie obowiązku
pubIikac]i ośMadcze

CzłonkoMe Rady Gmmy
kieromicy Referat w, osoby
wydajace decyzte w imieniu

Bumisrzą kierouicy jednostek

orgmizacyj nych

lmię, nuwisko' nzwisko lodowe, mie1sce zatrudnienią srmowisko lub fmkcją stm majątkowy,
informacje o w1magrodzeniu' infomac,je o zajmowmym Śtmowisku kieromiczym w podmiotach prt Nd Nd Nd Nd

dme zostoą
usmlęte zgodnle

Fizycme zabezpi*zenie
dostępu do obszm

majatkowych gospodtuczego, adres zam'eszkaria przep$mr prawa
dostęp do systemu
informatycaego

36.
Przyznmie upramieir z
ustawy o Kecie Dużej

Uczeshlcy właśclwego

Imię, newisko, data urodzenią adres zamieszkeia lub pob}tu, PESEL' seria i numer dowodu
osobistego, numer telefonu' stm zdrowią dee czlonkÓw rodziny wie|odziemej: ifuona i newisko; data

urodzenia i hformrcja o zgonie; informacje o zawilciu, rozwiąfmiu przez rozwÓd, mieważrieniu lub
svierdzeniu przez sąd nieishienia związku małże skiego; informacje o uczęszczmiu dziecka do szkÓł
placowek ośwatouych, okresie uczęszczmia, typie lub rodzaju ins$'tucji orz nuwie i adresie siedziby Nd Nd. Nd Nd

dme zosteą
suięte zgodnie

Ft7ycme zabezpieczane
dostępu do obsm

Rodziny instJ,tucJi' do kÓreJ dziecko uczęszcza; infomacje o uczęszczaiu dziecka do szkoĘ wyższej, okesie
uczęszczmia oru nMwie i adfesie siedziby szkĄ uyzszej' do ktÓrej dziecko uczęszcza; infomacje o
aacmym lub umiilkowaym stopniu niepełnospraMości, w tym informacje o okesie, najaki zostało

wydme orzeczenie o aacmym lub umiekowmym stopniu niepełnospraMości

przeplsm prawa
dostęp do systemu
infomarycaego

Wnioski o wpismie do
rejestru ewidencji
obiektÓw imych

śWadczących usługu
hotelarskie, wydawmie

zaświadczeir o wpisie do
w. ewdencji w ramach

ustały o usfugach
turystycaych

Osoby skladajace mioski o wpis i i
o łydmie zaświadczenia

Imię i nzwisko, numer relefonu kontaktowego, adres e-mail' adres zmiesfkeia Nd Nd Nd Nd

dme astmą
sunięte zgodnie

z obowipujacymi
pżeprcml prawa

Fi4cde zabezĘ,|eczdie
dostępu do obszm

przeNtrzmlą ogr&lczony
dmtę do systemu
informaty.caego

38.

RopzaĘvmie
składmych ofert i

podpisymmie umÓw w
rmach ustawy o

pozyku publicaym i
wolonttrlatu

osoby feprezentujące oferenta
zgodnie z wyciagiem z właściw{

rejestru, członkowie komisji
konkursowej

Imię i nuwisko' pesel, numer relefonu kontakowego, adres e.mai|, adres zmieszkeia' data urodfenia Nd Nd Nd. Nd.

dme zostmą
usmięte zgodnie
z obowiązującymi
pŻeprsmt prawa

Fizycme zabezpieczuie
dostępu do obsau

przefueaią ogrmiczony
dostęp do systemu
infomatycmego

J9.

Prowadzenie spisu
wyborcow ore reJesfru

pmonmocrucaw
udzielonych do

głosowmia i głosowmie
korespondencyjne

Interesmcji

Nuwisko i imię (imiona), PESEL' imię ojcą data urodzenią adres zmiezkmia wyborcy,
obywatelstwo' adres me|dowmia na pobyt staĘ' podpis Mioskodawcy, nr pBzportu lub imego

dokumenfu sMierdzającego tożsmość'sto zdrowia (art' 56 kodeksu wyborczege kopia akrualnego
orz*zenia właściwego orgmu oŹekającego o ustaleniu stopnia niepełnospramości osoby udzielajmej
pełnom@nictwa ore ff 53b kodeksu wyborczego) ore dme pełnomocnika imię (imiona) i nuwisko'

imię jego ojcą dła urodzenią nr PESEL adres zmieszkmia'

Nd Nd Nd Nd.

dMe zostmą
usMięte zgodnie

z obowiązująrymi
przeplsmr prawa

F tzy cae zabezpieczenie
dostępu do obszilu

przeM&zmrą ogrmcrcny
dostęp do systemu
informatycaego

40.
Wydawmie zezwole ni

orgeizację imprez
m6ouych

lntereseci imię (imiom) i nzwisko' miejsce zmieszkmią adrs do korespondencji, Nd Nd Nd Nd.

ome as@ą
usuięte zgodnie
f obowązująq,mi
przeprsm prawa

Fizycae zabezprłczwie
d6tępu do obszeu

pżeMaaią ogreican
dostęp do systemu
infomarycaego



f2.
Prowadzenie reJestru

zezwolen na sprzedaż
napoj6w alkoholowych

Przedsiebiorcy prowadzący obrÓt

napojmi alkoholowymi

Imię i ncwisko, nuwa' (siedziba firmy), Numer Iden1.fikacji Podatkowej' numer te|efonu' rodza]
zezwolenią przedmiot działalności gospoduczej' numer w rejestrze przedsiębiorcÓw, ad'es pmktu
sprzedaĄlMres, punktu składowmia napojÓw alkoholowych' dae pelnomocnikćw (imię, nuwisko'

' adres rmieszkmia)- adres zmieszkmia

Nd Nd Nd Nd

dile zostmą
usunięte zgodnie

z obowiqzującymi
przeprsmr prawa

Fizyczne zabezpieczenie
dostępu do obszm

pfzetwtrmrą ogrmlczony
dostęp do systemu
infomatycznego

2J-

Wynajem lokali
mieszkalnych i

socjalnych i uż}tkowych
oru gospmeowmre

miesrkmiowym
z6ooem gmmym

Mieszkancy Gminy

lmię i newsko' data urodfenią adres mieszkmią adres zmieszkmią seria i nwer dowodu
xobistego, PESEL' numer telefonu' wysokość i źrÓdło dochodu, wmnki zmieszkiwmia kmlifiku,jące
do ich poprawy' b,'tuł pramy do lokalu' ilość członkÓw rodziny, ime informacje zawarte we Miosku

osÓb ubiegających się o |okal soc.1alny lub zmimę lokalu (w szczegÓlności: s}fuacja rodzinną
Nd Nd Nd Nd

dme 4stmą
usuięte zgodnie

z obowiqzującymi

Fi4cme zabezpreczenie
dostępu do obszaru

przeM&zmlą ogrmlczony
dostęp do systemu
infomatycaegofinmsową zdrowoha etc.), powierzchnia lokalu socjalnego lub użytkowego

Pr4'dzielmie numercji
porządkowe.j

nieruchomości
Mieszkecy Cminy Imię i newsko, adres zmieszkmią nl ew. działki i połoźenie Nd Nd Nd Nd

ome zostfuą
usWięte zgodnie

Fi4cme zabezĘ|eczenie
dostępu do obsfe

przeNilzmlą ogrmlczony
dostęp do systemu
informatycaego

pfzeplsmr prawa

Zagospoddowilie
prfestżeme wydawmie

deryzji o wmkach
zabudowy i lokalizacji

inwestycji celu

^,,rti^-.^^

Mieszkancy Gmrny Im|e l nŁwisko' adres zmiesfkeią tr ew. dfiałki i położenie' imiona rodzicÓw Nd Nd Nd Nd

dme zostmą
uswiete zgodnie

z obowiPującymi
przeprsml prawa

Ft4cme zabezpieczetie
dostępu do obszm

pźefutrzmią ogrmiczony
dostęp do systemu
infomarycznego

Wykonywilie orzeczeil
w zakesie środka

kmego nimdplamej
kontrolowmej prrcy

firycaej na cele
społeczne (z6ądrcnego

przez Sąd)

Podsądni' będący mieszkmcmi
Gminy

Imię i nuwisko' adres aieszkmią data i miejsce urodzenią okres wykonywmia kary, orzeczenie o
sK&mlu

Nd Nd Nd. Nd

ome zoslmą
usuięte zgodnie

z obowiązującymi
przeplsmr prawa

Ftzycme zabezpleczaie
dostępu do obszau

pźefuemlą ogrelczony
dostęp do systemu
infomatycaego

Prowadenie ewidencji
treakÓw ochofoiczych

straży Pozamych
Człookowie osP Imię i newisko' adres zmieszkmią data i miejsce urodzenia miejsce prary, numer te|efonu' imiona

rodzicÓw' PESEL, brak przeciwskazal do pełnienia funkcji
Nd Nd Nd Nd

dme zostmą
usuięte zgodnie

z obowiązującymi
przeprsmi p wa

Fi4cmę zabefĘ|eczenie
dostępu ddobszm

przeŃuzMa. ogrŃ|czony
dostęp do systemu
informatycmego

2E. Mieszkdcy Gminy

imię (imiona) nuwsko, newisko rodowe, imiona i nuwiska rodowe rodzic w' PESEL' data i miejsce
uiodzenią adres i data meldowmia na pobl stĄ, adles zmeldowmia na pob}t cz6owy fuający

ponad 3 miesiące wru z okeśleniem okesu zmeldowmią data ujęcia w reiestze' sena r numer
Nd Nd Nd Nd

dMe zostmą
Fizycae raberpieczenie

dostępu do obszm
przetwtrz@ią ogreicany

dostęp do systemu
infomatycaego

woJskowa
dowodu osobistego, płeć, ob'vatelsfuo albo status bezpa stwowca

z obowiązująrymi
przepismi prawa

f9.

Ewidencjonowmie osÓb

wyznaczonych do
pełnienia slużby w
formrcjach obrony

cywilnej

Mieszkancy Gminy Imie i newisko. adres zmieszkmia Nd Nd Nd. Nd

dme zostMą
usuięte zgodnie

z obowi4zująrymi
przeprsmr prawa

Fizycae zabezpieczenie
dostępu do obszaru

przeNilzelą ogrmlcfony
dctęp do systemu
infomatycaego

30.

Wnioski o
sfinmsoweie likwidacji
wyrobÓw zawierająrych

ebest

Mieszkmcy Gminy lmię i nuwisko, adro, nr ew, działki i połozenie Nd. Nd. Nd Nd.

Clane zostmą
usunięte zgodnie

z obowiązującymi
przepismi prawa

Firycae zabezpixzuie
d6tępu do obszeu

przfutrzmią ogreicany
dostęp do systemu
infomab/caego



41.
Prowadzenie spisÓw

Poszechnych
Interesanci

Ne$isko iin'ę(in'da). nazMsko rdol'e.lnlioDa inełiskaldow. r&idw, dalaurodz.ni', mle]sc. urdżr'a' tfuJ urdhla, shn
cpilny. oz'a.a'eakfu n'dzcda iozEczenie uzędusbnucryilrego. wtlÓrym tąlkl zosblsPrząday, Pleć, nunerPESEI.'

Nd Nd Nd Nd

dme zostmą
usunięte zgodnie

z oboM4fujacymi
pźep|sml prawa

Fizycae zabezpieczenie
dostępu do obszm

przetwdzillą oglmlczony
dostęp do systemu
infomatycaego

z\'ivku mabstieso. oaacfdic *fu frlbńŚŃ. i Ómc7.n'c uŹędu slanu cryiInegÓ. R' h6rym 19 akt zoslsl stsŹqdzony. data

rozłiąaia zł'i9zku ma|żeisHego, sygnatlB ah i olEc7Mie qdu' tlÓry ŃzwiqAl nalżćóŚfuÓ. sy8nafu'n ah oaaczcrie sądu' k6ry
Usbl'l nieistien'e maŁcóss[' sypnra akl oznaczenie Ędu' klÓry unięwMil folbeó'l$o. dab fgonu nra|hb !|b d.l. zelcdmia

jegÓ zwlot' onac7toi. j.go !h z8onu i oznacz.lio uzędu shu ryilnc8o. ł kl ryn tor skl zonal sPąfuy. adres i&b
anleldowani!fu Fbtrsbly: kĘ hiĆj*a{ie9kmiĄ tmj Fpfudnic8onicjg zni.szk8niądab s'ncldoM.'a z.iejs@ FbF

sbIego, ad.es i dab amcbonada m F!}t cfaŚov] op dtb uP|ril dekl!fusanego teminu Fb@. d.b s'neldo*'&ia z ni.jg
FbF.7Ź$wceo' dala ryjud! FZ gfulie kzrsPlibj Polsliej tn'aj{eBo dh.aj niż 6 miesięcy i wska2nio klju lyjedu'
pr*idPanyokres Pdyb Fa8dnicsdik@zypspltj Polskicj tNajqc.8odbĄniż6 nics.łcy, dataFłrcfu zryjdu Fz

sr$ie ŁecrysPlibj Polskiej h?jące8odlużej niż6 miesiFy. sda, numeridats Nłżnofuiosl.hiego{)dane8odowdl o$bist.Bo
obrylt|s Phkiego oBf ozMczenie oBanu srdają@Bo dokl|ncnt' *da' nune. i data łdb&' osbhicao ryddego paszFfu
obryatcla Pkkie8o' seri' 

' 
nunlef i &la \rabosi Mhe8o dokumentu BirÓży cudzo'emca |ub iilEgo w#e8o dokune.fu

ps'ierdz.iqcćso dsmość i obygablss'o, sbfus cud7.zićncł o7jacftryja\o l'E ( N pŹłPadku cudz.7jcna tqe8o obwateIem

ilrony unroly o Eurots.jsHn obsarzc ftsFda'czyŃ lub obs'aleler Kofd.@ji szrujcarskicj, ct . s' pąFdku cudzozieme

Ędqe8o cz|onk'.n dz.ny Ćud7'zięnca zc sbfusem UE. nieĘdłce8o obryatelem Fisn'a czlonkowsHe8o EurorjŚbe8o
Polozunri.n'a o wolnyn Handlu (EnA} Śrony unory o EuioFjsEm obsafu GsFdArozynr h ob}Natelon Kftfdcmcji

sz{'a.juskiej' NUE. w PżyPdku cudzozlen'ca niewqce8Ó cndzoz'.mccm & sbfu*n W i ct'Ę. &la ?aonu alb dal. mlczien'a

snl pns!) do nimchomobi

Teczki gospodarstw
rolnych

Mieszkmcy gminy

Nuwisko i imię (imiona), nuwisko rodowe, imiona i nuwiska rodowe rodficÓq data urodzenią
mie'|sce urodzenią kaj urodzenią stm cywilny, oaaczenie akfu urodzenia i oznaczenie użędu stanu

cvwilnego, w kÓrym ten ak zostal sporządzony' płeć' numer PESEL' imię i nzwisko rodowe orz
numer PESEL małżonka, jeżeli został mu nadny' data zawtcia zwązku małżefskiego, oaaczenie
akfu małżeilsMa i oaaczenie urzedu stmu cywilnego, w ktÓrym ten akt został sporządmny, data

Nd Nd Nd. Nd

dane zostaną
usunięte fgodnie
I obowiqzującymi

F izy cme zab ezpi eczenie
dostępu do obsz@

przetwffzeią ogreiczony
dostęp do systemu
infomatycaego

c],vilnego, w ktÓ''m ten ałt został sporządzony, adres i data zmeldoweia na pobf stały; kaj miejsca
zmieszkmią kraj poprzedniego miejsca zmieszkmia'

43.
Prowadzenie
postępowan

egzekucyj nych

Uczesfrlcy postępowmla

egzekucyjnego
Imię i nzwisko' adres zamieszkeia lub pob}tu' imiona rodzicÓw, data urodzenia, PESEL, NIP, nmer

konaktowy, kwota rcbowiązmią
Nd Nd Nd, Nd

dme 4stmą
usMięte zgodnie

z obowiązująrymi
przeprsmr prawa

F izy c^e zab ęzĘieczenie
dostępu do obszaru

przetwtrz@ą ogrmrczony
dostęp do systemu
infomatycaego

44.
Honorowe obywatelstwo

Imię i nuwisko' data i miejsce urodzenią adres fmiesfkmią Nd Nd. Nd Nd

dme fostmą
Fizycme zabezpteczene

dostępu do obszau
przefuszmią ogrmiczony

dostęp do systemu
infomatycaego

gminy i zofużony dla
gminy

gmrny z obowiązującymi
przeplsml prawa

45.
Wybory łamikÓw

sądowych
Mieszkancy Gminy

lmię (imiona) newisko' n&Wsko rodowe' imiona i nawiska rodowe rodzicÓw' PESEL. data i miejsce
urodzenią adres i data zmeldowmia na pobyt stały, seria i numer dowodu osobistego' pleć,

obtryatelsMo albo status bezpairstwowca.
Nd Nd Nd Nd

dme zostmą
usmięte fgodnie

z oboMązu.Jącymi
prfeprsmr prawa

F iz, cme zaberpieczenie
dostępu do obszm

przetw&zmlą ogrmlcrcny
dostęp do systemu
infomatycaego

46,

Fmkcjonowmie Rady
Gmny

(sprawozdawczość'
diery, szkolenia itp..)

radni Rady Miejskiej, lmię (imiona) newisko, data ulodzenią adres zmieszkmią te|efon' e-mal' wysokośc wy@grodzenia Nd Nie Nd Nd,

dme zostmą
usmięte zgodnie
ł obowiązującymi

F tzy cme zabezpieczenie
dostępu do obsum

przefuezmą ogrmczony
dostęp do systemu
infomatycaego

47

WspÓlpraca z orgmmi
uchwałodawc4mi

jednostek pomocniczych
gminy (solrysi, raĄ

społeckie'diety sołtys6w]

soltysi, rady soleckie imię i nuwisko, adres zmieszkmią telefon, e.mail, wysokośc qnagrodzenia Nd. Nd Nd Nd

dme zGfuą
umiąe zgodnie

Fi4cme zabepiecrenie
dotępu do obsm

przeNd@ą ogluczony
dostęp do systemu
infomatycaego

przepNm prawa



4E.
Użyczen|a

ileruchomości gminnych
wnioskodawry

lmię (imiona) i nzwisko, PESEL, nr dowodu osobistego' adres zmeldow&ią adres sena l numer
dowodu osobistego' newisko i imię pe}nomocniką o ile został ustmowiony' nr ew działki i połozenie

Nd Nd Nd Nd

ome 4s@ą
cuięte zgodnie

z obowązuJącymi
przepEmr prawa

Fi4cme zabezpieczaie
dostępu do obsztru

pżeNilfmlą ogrilc4ny
dostęp do systemu
infomatycaego

49.

Archiwizacj a
dokumentÓw j ednostki

dme *ynikające z w/w ĘestrÓw
cz}mości przetwilzmia

Dme osobowe wyszczegÓlnione w ilw rejestrach cz'mości przeMaraia deych Nd Nd Nd Nd

po uprywe

przechowylveia
dokumentacji

Frzyc ezabezpiecrfrie
dostępu do obszm

prze&ezmrą ogrmczony
dostęp do systemu
informatycaego

50.
i$4adczenia osobrste l

nieszka cy gmmy
tmię, nzwisko' adres zmieszkmią adres fameldowmią adres do korestrĘndencj, adres poczty

elektronicznei. nr telefonu
Nd Nd Nd Nd

po upływe
ok.esÓw

przrchowywmia
dokumentacji

Firycae zabezpieczenie
dostępu do obszau

pfzetwezfuą ogrmlczony
dostęp do systemu
infomatycmego

51. ;ospodaka wodno-
lciekowa

gmlny
[mię, nzwisko, NIP, PESEL, data urodzenią imię ojcą imię matki, numer telefonu' adfes
zmieszkmią dme wp lmałżonką nr dfiałki' nr wodomierza

Nd Nd Nd Nd.

po upbvie
okresÓw

przechowywmia
dokumentacj i

F jtycne Ąbe'zp|eczen|e
dostępu do obszeu

przelwtrz@ą ogrm|czony
dostęp do systemu
infomatycaego

wydawmie pozwoleir na

wycinkę d'zew
ilnioskodawry

mię' nuwsko, NIP, PESEL' data urodzeBa' imię ojcą imię matki' numer telefonu, adles
lmieszkmią dae wspołmałżonłą tr dzialki,

Nd Nd Nd Nd.

po uptywe
okesÓw

Przechoe)ryeia
dokumentacj i

Frzycme 
^bezpreczenie

dostępu do obszdu

dostęp do systemu
infomatycaego

uczesmrczmle w
postępowmlu są.losym
o uegulowmle
właności nieruchomości

ly'nioskodawry
mię, nuwisko' NIP, PESEL, data urodzenią imię ojcą imię natki, numel telefonu' adres

:mieszkmią dme wspÓłmałzonką nr &iałki,
Nd Nd Nd. Nd.

po upływie
okrcsÓw

przechowywmia
dokumentacji

Fizycne zabezpieczenie
dostępu do obszilu

pżefudzmą oglmcany
dostęp do systemu
infomatycaego

I


