Załącznik nr 1 do Polityki
bezpieczeństwa informacji

Tytuł

Rejestr aktywów – wykaz
i struktura zbiorów danych

Adresat

Urząd Miasta i Gminy Kłodawa

Sygn. dok

ABI/FP/2015/12/343
Wersja

Stron

01

25

Data

30.12.2015

Nazwa
zbioru:

Dziennik korespondencji przychodzącej i wychodzące

Status
zbioru:

Administrator
Danych
Osobowych
powołał
Administratora
Bezpieczeństwa Informacji, w związku z tym ma zastosowanie
art. 43 ust. 1a.

Forma
przetwarzani
a danych:
Struktura
zbioru
danych:
Podstawa
prawna:

Elektroniczna -e-Obieg.

Imię, nazwisko, nazwa, adres korespondencyjny.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.2015.1515 j.t.)
Ustawa w z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U.
2011 nr 14 poz. 67 ze zmianami).

1.
Nazwa
zbioru:

Rejestr wniosków o udzielenie informacji publicznej

Status
zbioru:

Zbiór zwolniony z rejestracji na podstawie art. 43 ust.1 pkt 12.

Forma
przetwarzani
a danych:
Struktura
zbioru
danych:
Podstawa
prawna:

Papierowa.

2.

Imię, nazwisko, nazwa, adres korespondencyjny, adres e-mail.

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

Rejestr aktywów – wykaz
i struktura zbiorów danych

Adresat

Urząd Miasta i Gminy Kłodawa

Sygn. dok

ABI/FP/2015/12/343
Wersja

Stron

01

25

Data

30.12.2015

Nazwa
zbioru:

Rejestr skarg i wniosków

Status
zbioru:

Zbiór zwolniony z rejestracji na podstawie art. 43 ust.1 pkt 12.

Forma
przetwarzani
a danych:
Struktura
zbioru
danych:
Podstawa
prawna:

Papierowa.

Imię, nazwisko, treść skargi, wniosku, adres

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

3.
Nazwa
zbioru:

Status
zbioru:
Forma
przetwarzani

Kadry i Płace-pracowników zatrudnionych w Urzędzie
Obejmuje:
• akta osobowe pracowników Urzędu,
• kierowników jednostek organizacyjnych,
• oświadczenia
majątkowe
pracownik
zajmujących
kierownicze stanowiska oraz kierowników jednostek
organizacyjnych gminy,
• dokumentacja wynagrodzeń,
• choroby zawodowe,
• wypadki przy pracy,
• dokumentacja dotycząca ubezpieczeń,
• wymiana
informacji z ZUS (deklaracje, raporty
miesięczne),
• deklaracje podatkowe i rozliczenia podatku dochodowego,
• ewidencja emerytów i rencistów,
• rejestr szkoleń pracowników,
• ewidencja czasu pracy,
• rejestr upoważnień i pełnomocnictw,
• sprawy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy,
• wyjazdy służbowe.
Zbiór jest zwolniony z rejestracji na podstawie art. 43. ust.1 pkt 4.

Elektroniczna za pomocą programu Kadry i Płace Symfonia, Płatnik ZUS
oraz papierowa.
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Tytuł

Rejestr aktywów – wykaz
i struktura zbiorów danych

Adresat

Urząd Miasta i Gminy Kłodawa

Sygn. dok

ABI/FP/2015/12/343
Wersja

Stron

01

25

Data

30.12.2015

a danych:
Struktura
zbioru
danych:

Podstawa
prawna:

imię i nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, data i miejsce
urodzenia, adres zamieszkania, korespondencyjny, numer ewidencyjny
PESEL, Numer Identyfikacji Podatkowej, dokumentacja kandydata do
pracy, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu
osobistego, numer telefonu, nr konta bankowego, zaświadczenia
lekarskie, ubezpieczenia grupowe pracowników, imię i nazwisko osób
uposażonych/zgłoszenie,
obywatelstwo,
płeć,
stan
zdrowia,
niepełnosprawność, przynależność do NFZ.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.
1502, 1662 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz.U.2015.149 j.t.).

4.
Nazwa
zbioru:

Stażyści

Status
zbioru:

Zbiór jest zwolniony z rejestracji na podstawie art. 43. ust.1 pkt 4.

Forma
przetwarzani
a danych:
Struktura
zbioru
danych:
Podstawa
prawna:

Papierowa.

5.

imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres
korespondencyjny, numer ewidencyjny PESEL, miejsce odbywania
stażu oraz zajmowane stanowisko, okres odbywania stażu.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., 149 ze. zm.)

Załącznik nr 1 do Polityki
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Tytuł

Sygn. dok

Rejestr aktywów – wykaz
i struktura zbiorów danych

ABI/FP/2015/12/343

Adresat

Urząd Miasta i Gminy Kłodawa

Wersja

Stron

01

25

Data

30.12.2015

Nazwa
zbioru:

Rada Gminy
Obejmuje:
1) oświadczenia majątkowe radnych,
2) dane teleadresowe radnych,

Status
zbioru:

Administrator
Danych
Osobowych
powołał
Administratora
Bezpieczeństwa Informacji, w związku z tym ma zastosowanie
art. 43 ust.1a.
Papierowa oraz elektroniczna (publikacja na Biuletynie Informacji
Publicznej).

Forma
przetwarzani
a danych:
Struktura
zbioru
danych:
Podstawa
prawna:

Ad. 1 – imię, nazwisko, nazwisko rodowe, miejsce zatrudnienia,
stanowisko lub funkcja, stan majątkowy, informacje o wynagrodzeniu,
informacje o zajmowanym stanowisku kierowniczym w podmiotach
prawa gospodarczego, adres zamieszkania;
Ad. 2 – imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.2015.1515 j.t.)

6.
Nazwa
zbioru:

Sołtysi

Status
zbioru:

Zbiór zwolniony z rejestracji na podstawie art. 43 ust.1 pkt 12.

Forma
przetwarzani
a danych:
Struktura
zbioru
danych:
Podstawa
prawna:

Papierowa.

7.

imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu.

Ustawa z dnia 8
(Dz.U.2015.1515 j.t.)

marca

1990

r.

o

samorządzie

gminnym
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Tytuł

Rejestr aktywów – wykaz
i struktura zbiorów danych

Adresat

Urząd Miasta i Gminy Kłodawa

Sygn. dok

ABI/FP/2015/12/343
Wersja

Stron

01

25

Data

30.12.2015

Nazwa
zbioru:

Gospodarka odpadami komunalnymi

Status
zbioru:

Administrator
Danych
Osobowych
powołał
Administratora
Bezpieczeństwa Informacji, w związku z tym ma zastosowanie
art. 43 ust. 1a.

Forma
przetwarzani
a danych:

Elektroniczna za pomocą systemu informatycznego „Odpady”
Sygnity oraz papierowa.

Struktura
zbioru
danych:

właściciel nieruchomości, nazwa pełna, nazwisko, nazwa skrócona,
imię, NIP, REGON, PESEL, data urodzenia, imię ojca, imię matki, numer
telefonu,
adres
e-mail,
adres
siedziby/zamieszkania,
dane
nieruchomości, na której powstają odpady komunalne, informacja o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kwota
zadłużenia, numer umowy z firmą wywozową, data wpisu do RDR, nr
rejestrowy, rodzaj odbieranych odpadów komunalnych Nr zezwolenia,
przedmiot i obszar działalności objętej zezwoleniem, termin podjęcia
działalności, wymagania w zakresie jakości usług objętych
zezwoleniem, niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i
ochrony sanitarnej wymagane po zakończeniu działalności objętej
zezwoleniem, inne wymagania szczególne wynikające z odrębnych
przepisów, w tym wymagania dotyczące standardu sanitarnego
wykonywania usług, ochrony środowiska i obowiązku prowadzenia
odpowiedniej dokumentacji działalności, objętej zezwoleniem,
określenie stacji zlewnej, okres obowiązywania zezwolenia.
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity
– Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji (tekst jednolity – Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 z późn. zm.).

Podstawa
prawna:

8.
Nazwa
zbioru:

Ochrona środowiska
Obejmuje:
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Tytuł

Sygn. dok

Rejestr aktywów – wykaz
i struktura zbiorów danych

Adresat

Urząd Miasta i Gminy Kłodawa
1)
2)

Status
zbioru:
Forma
przetwarzani
a danych:
Struktura
zbioru
danych:

Podstawa
prawna:

ABI/FP/2015/12/343
Wersja

Stron

01

25

ewidencję wyrobów zawierających azbest;
rejestr decyzji środowiskowych i innych
administracyjnych

Data

30.12.2015

decyzji

Administrator
Danych
Osobowych
powołał
Administratora
Bezpieczeństwa Informacji, w związku z tym ma zastosowanie
art. 43 ust. 1a.
Elektroniczna
za
pomocą
pakietu
biurowego
Office
oraz papierowa.
Ad. 1 – imię i nazwisko, adres, nr ew. działki i położenie, obręb działki,
tytuł władania nieruchomością, powierzchnia płyt azbestowych.
Ad. 2 – imię, nazwisko, adres zamieszkania adresata decyzji i innych
stron postępowania, numer decyzji, data wydania decyzji, organ
wydający decyzję, oznaczenie stron postępowania.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U.2015.1651 j.t.),
Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów
zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.
2013,poz. 1235).

9.
Nazwa
zbioru:

Status
zbioru:
Forma
przetwarzani
a danych:
Struktura
zbioru
danych:
Podstawa
prawna:

Decyzje drogowe
Obejmuje:
•
decyzje na zajęcie pasa drogowego oraz na wykonywanie
transportu drogowego (w formie zezwolenia),
•
zezwolenia na lokalizację zjazdu.

Administrator
Danych
Osobowych
powołał
Administratora
Bezpieczeństwa Informacji, w związku z tym ma zastosowanie
art. 43 ust. 1a.
Elektroniczna
za
pomocą
pakietu
biurowego
Office
oraz papierowa.
imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr ew. działki i położenie, nazwa
firmy, adres zamieszkania adresata decyzji i innych stron
postępowania, numer decyzji, data wydania decyzji, organ wydający
decyzję, oznaczenie stron postępowania.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 2015,
poz. 460 j.t.)
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Tytuł

Sygn. dok

Rejestr aktywów – wykaz
i struktura zbiorów danych

Adresat

Urząd Miasta i Gminy Kłodawa

ABI/FP/2015/12/343
Wersja

Stron

01

25

Data

30.12.2015

10.
Nazwa
zbioru:

Zamówienia publiczne

Status
zbioru:

Administrator
Danych
Osobowych
powołał
Administratora
Bezpieczeństwa Informacji, w związku z tym ma zastosowanie
art. 43 ust. 1a.
Elektroniczna
za
pomocą
pakietu
biurowego
Office
oraz papierowa.

Forma
przetwarzani
a danych:
Struktura
zbioru
danych:
Podstawa
prawna:

imię i nazwisko, adres,
Nr REGON, numer konta
kontaktowy.

Numer Identyfikacji Podatkowej,
bankowego, podwykonawcy, telefon

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2013 r., 907 ze zm.)

11.
Nazwa
zbioru:

Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe

Status
zbioru:

Administrator
Danych
Osobowych
powołał
Administratora
Bezpieczeństwa Informacji, w związku z tym ma zastosowanie
art. 43 ust. 1a.
Elektroniczna
za
pomocą
pakietu
biurowego
Office
oraz papierowa.

Forma
przetwarzani
a danych:
Struktura
zbioru
danych:
Podstawa
prawna:

imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu, , imiona
rodziców, PESEL, data i miejsce urodzenia, numer telefonu, szkolenie
przeciwpożarowe, zaświadczania o braku przeciwwskazań do pełnienia
funkcji
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., 827 ze zm.)
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z
2013, 1166),
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.2015.1515 j.t.),
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z
2014, 333 ze zm.)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U.
z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.)
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Tytuł

Rejestr aktywów – wykaz
i struktura zbiorów danych

Adresat

Urząd Miasta i Gminy Kłodawa

Sygn. dok

ABI/FP/2015/12/343
Wersja

Stron

01

25

Data

30.12.2015

12.
Nazwa
zbioru:

Kwalifikacja wojskowa
Obejmuje:
1) Lista stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej;
2) Rejestr osób objętych rejestracją.

Status
zbioru:

Zbiór zwolniony z rejestracji na podstawie art. 43 ust.1 pkt 12.

Forma
przetwarzani
a danych:
Struktura
zbioru
danych:

Papierowa.

Podstawa
prawna:

Ad. 1- imię i nazwisko, nazwisko rodowe, PESEL, miejsce urodzenia,
seria i numer dowodu osobistego, miejsce pobytu stałego i czasowego
trwającego ponad trzy miesiące, kategorie;
Ad. 2- imię i nazwisko, nazwisko rodowe, imiona i nazwiska rodowe
rodziców, imiona i nazwiska poprzednie, data i miejsce urodzenia, stan
cywilny, PESEL, adres i data zameldowania na pobyt stały lub czasowy,
poprzednie adresy zameldowania na pobyt stały wraz z okresem
zameldowania, adres zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad
trzy miesiące wraz
z określeniem okresu zameldowania, tryb
wymeldowania, stopień wojskowy, nazwa, seria i numer wojskowego
dokumentu osobistego, oznaczenie wojskowej komendy uzupełnień, w
której ewidencji osoba pozostaje.
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., 827 ze zm.)

13.
Nazwa
zbioru:
Status
zbioru:

Kontrahenci indywidualni
Obejmuje:
• przelewy, faktury, rachunki.
• umowy.

Zbiór jest zwolniony z rejestracji na podstawie art. 43. ust.1 pkt 8.

Forma
przetwarzani
a danych:

Elektroniczna za pomocą systemu FK Sygnity, pakietu biurowego Office
oraz papierowa.

Struktura
zbioru
danych:

imię i nazwisko, nazwa, adres, siedziba, Numer Identyfikacji
Podatkowej, Nr REGON, PESEL, nr konta bankowego, numer umowy
(sygnatura).
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Tytuł

Rejestr aktywów – wykaz
i struktura zbiorów danych

Adresat

Urząd Miasta i Gminy Kłodawa
Podstawa
prawna:

Sygn. dok

ABI/FP/2015/12/343
Wersja

Stron

01

25

Data

30.12.2015

Przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której
dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia
działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
(art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ochronie danych osobowych).

14.
Nazwa
zbioru:

Rejestr wniosków o wpis do CEiDG
Procesor

Status
zbioru:
Forma
przetwarzani
a danych:
Struktura
zbioru
danych:

Papierowa oraz elektroniczna za pomocą systemu CEiDG.

Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej zawiera następujące dane:
Dane wnioskodawcy:
Płeć, rodzaj dokumentu tożsamości, serię i numer dokumentu
tożsamości, PESEL, NIP, REGON, nazwisko, nazwisko rodowe, imię
pierwsze, imię drugie, imię ojca, imię matki, miejsce urodzenia, data
urodzenia
posiadane
obywatelstwo,
pouczenie/oświadczenie,
określenie czy jest się cudzoziemcem oraz dane dokumentu
potwierdzającego status cudzoziemca, adres miejsca zamieszkania
wnioskodawcy: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, nr
nieruchomości/domu, nr lokalu, kod pocztowy, poczta, określenie firmy
przedsiębiorcy, którego wniosek dotyczy, przewidywana liczba
pracujących/zatrudnionych, rodzaj działalności gospodarczej nazwa
skrócona, data rozpoczęcia działalności, dane do kontaktu: nr telefonu,
faksu, adres poczty elektronicznej, strona www, główne miejsce
wykonywania działalności gospodarczej jeżeli jest inne niż adres
wnioskodawcy, dodatkowe miejsce wykonywania działalności: numer
REGON, nazwa jednostki lokalnej, adres dodatkowego miejsca
wykonywania działalności gospodarczej (podanie danych adresowych
jak wyżej), data powstania obowiązku opłacania składek do ZUS, dane
dla potrzeb KRUS, informacja o zawieszeniu/wznowieniu/zaprzestaniu
wykonywania działalności gospodarczej, informacja dotycząca
naczelników urzędów skarbowych, oświadczenie o formie opłacania
podatku dochodowego od osób fizycznych, forma wpłaty zaliczki,
rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej, dane podmiotu
prowadzącego dokumentację rachunkowa wnioskodawcy (firma, NIP),
adres
miejsca
przechowywania
dokumentacji
rachunkowej
wnioskodawcy, wskazanie czy prowadzę: zakład pracy chronionej,
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Tytuł

Rejestr aktywów – wykaz
i struktura zbiorów danych

Adresat

Urząd Miasta i Gminy Kłodawa

Podstawa
prawna:

Sygn. dok

ABI/FP/2015/12/343
Wersja

Stron

01

25

Data

30.12.2015

zagraniczne przedsiębiorstwo drobnej wytwórczości, działalność w
formie spółki/spółek cywilnych, jestem wspólnikiem spółki, informacje
o małżeńskiej wspólności majątkowej, dane identyfikacyjne rachunków
bankowych wnioskodawcy: kraj siedziby banku, pełna nazwa banku,
posiadacz rachunku, nr rachunku, osobisty rachunek bankowy (dane
jak poprzednio wskazane), pełnomocnictwo do prowadzenia spraw,
dane pełnomocnika: wskazanie czy pełnomocnik jest osobą prawną,
nazwa firmy pełnomocnika, imię i nazwisko, PESEL/KRS, data
urodzenia, NIP, obywatelstwo, adres pełnomocnika (dane jak
poprzednio wskazywane), zakres pełnomocnictwa
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o
swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1808),
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej
(t.j.: Dz.U. 2015, poz 584 ze zm.)
Ustawa z dnia 25 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014, poz. 1885).

15.
Nazwa
zbioru:

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Status
zbioru:

Administrator
Danych
Osobowych
powołał
Administratora
Bezpieczeństwa Informacji, w związku z tym ma zastosowanie
art. 43 ust. 1a.
Elektroniczna za pomocą pakietu biurowego MS Office oraz papierowa.

Forma
przetwarzani
a danych:
Struktura
zbioru
danych:

Podstawa
prawna:

imię i nazwisko, nazwa, adres zamieszkania (siedziba firmy), Numer
Identyfikacji Podatkowej (NIP), numer telefonu, seria i numer dowodu
osobistego, miejsce pracy, rodzaj zezwolenia, przedmiot działalności
gospodarczej, numer w rejestrze przedsiębiorców, adres punktu
sprzedaży/adres punktu składowania napojów alkoholowych, dane
pełnomocników (imię, nazwisko, adres zamieszkania), adres
zamieszkania (lub siedziby) adresata decyzji i innych stron
postępowania, numer decyzji, data wydania decyzji, organ wydający
decyzję, oznaczenie stron postępowania, tytuł prawny wnioskodawcy
do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
pisemna właściciela/użytkownika/zarządcy/administratora budynku.
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (Dz.U.2015.1286 j.t)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2013 poz 267 tekst jednolity ze zm.).
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16.
Nazwa
zbioru:

Status
zbioru:
Forma
przetwarzani
a danych:
Struktura
zbioru
danych:

Podstawa
prawna:

Podatki i opłaty lokalne
Obejmuje:
• podatek rolny;
• podatek leśny;
• podatek od nieruchomości,
• podatek akcyzowy (oraz wnioski i decyzji o zwrot
podatku akcyzowego);
• podatek od środków transportowych;
• podatek od osób fizycznych i prawnych;
• tytuły egzekucyjne decyzji podatkowych;
• wymiar podatków oraz księgowość podatkowa;
• należności publicznoprawne;
• opłaty lokalne.

Administrator
Danych
Osobowych
powołał
Administratora
Bezpieczeństwa Informacji, w związku z tym ma zastosowanie
art. 43 ust. 1a.
Elektroniczna za pomocą programów: Podatki-Sygnity.

imię i nazwisko, data urodzenia, adres, numer i seria dowodu
osobistego, imiona rodziców, informacja o wysokości i rodzaju podatku,
adres nieruchomości, numer nieruchomości, numer księgi wieczystej,
NIP, nr konta bankowego, PESEL, kwota zadłużenia lub dane dot.
należności pieniężnych, numer rejestracyjny pojazdu, nr VIN, dane dot.
zaistnienia zdarzenia z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie
zobowiązania podatkowego, marka pojazdu, typ, model, liczba osi, rok
produkcji pojazdu, dane dotyczące własności/współwłasności pojazdu,
tytuł prawny do nieruchomości, podstawa opodatkowania, numer
dokumenty potwierdzającego tożsamość producenta rolnego, nazwa
organu który go wydał, oświadczenia o powierzchni użytków rolnych,
zgoda pozostałych współposiadaczy na zwrot podatku (i ich podpisy),
faktury VAT (lub ich kopie), limit, kwota i stawka zwrotu podatku
akcyzowego oraz część limitu pozostała do wykorzystania, sposób
dokonania zwrotu podatku, data i podpis, numer KRS (gdy producent
rolny podlega wpisowi), adresy zamieszkania adresata decyzji i innych
stron postępowania, numer decyzji, data wydania decyzji, organ
wydający decyzję, oznaczenie stron postępowania.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015
r., poz. 613 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.
U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr
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2013, poz. 465 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1381 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej (Dz.U.2015.1340 j.t.),
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.),
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.),
Ustawa z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji Dz. U. z 2015 r., poz. 87).

17.
Nazwa
zbioru:

Rolnictwo
Obejmuje:
1) protokoły oszacowania szkód w rolnictwie i inne sprawy
związane z klęskami żywiołowymi w rolnictwie;
2) rejestr
zaświadczeń i oświadczeń o osobistym
prowadzeniu gospodarstwa rolnego, o posiadaniu
kwalifikacji rolniczych oraz o łącznej powierzchni użytków
rolnych wchodzących w skład gospodarstwa;
3) rejestr wydanych zezwoleń na uprawę maku lub konopi
włóknistych;
4) zaświadczenia dotyczące wliczania okresów zatrudnienia
w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.

Status
zbioru:

Administrator
Danych
Osobowych
powołał
Administratora
Bezpieczeństwa Informacji, w związku z tym ma zastosowanie
art. 43 ust. 1a.
Elektroniczna
za
pomocą
pakietu
biurowego
Office
oraz papierowa

Forma
przetwarzani
a danych:
Struktura
zbioru
danych:

Ad. 1 – imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer polisy
ubezpieczeniowej, dane dot. nieruchomości.
Ad. 2 – imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania.
Ad. 3 – adresy zamieszkania adresata decyzji i innych stron
postępowania, numer decyzji, data wydania decyzji, organ wydający
decyzję, oznaczenie stron postępowania.
Ad. 4 – imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer i
seria dowodu osobistego.
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Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U.
2012, poz. 124. tekst jedn.);
Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w
indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy
(Dz.U. 1990 nr 54, poz. 310).

18.
Nazwa
zbioru:

Zagospodarowanie przestrzenne
Obejmuje:
• numerację porządkowa nieruchomości;
• rejestry
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego (wypisy, wyrysy);
• lokalizację inwestycji celu publicznego;
• zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie
zagospodarowania przestrzennego;
• wydane
decyzje
o
warunkach
zabudowy
i
zagospodarowaniu terenu.

Status
zbioru:

Administrator
Danych
Osobowych
powołał
Administratora
Bezpieczeństwa Informacji, w związku z tym ma zastosowanie
art. 43 ust. 1a.
Elektroniczna za pomocą pakietu biurowego MS Office oraz papierowa.

Forma
przetwarzani
a danych:
Struktura
zbioru
danych:
Podstawa
prawna:

imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr ew. działki i położenie, imiona
rodziców.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r., 199 ze zm.)
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2015 r., 520 ze zm.).

19.
Nazwa
zbioru:

Ewidencja
najemców
i
właścicieli
gospodarowanie zasobem mieszkaniowym

lokali

–

Status zbioru:

Administrator
Danych
Osobowych
powołał
Administratora
Bezpieczeństwa Informacji, w związku z tym ma zastosowanie
art. 43 ust. 1a.
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Elektroniczna za pomocą pakietu biurowego MS Office oraz papierowa.

imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres
zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego, PESEL, numer
telefonu, wysokość i źródło dochodu, warunki zamieszkiwania
kwalifikujące do ich poprawy, tytuł prawny do lokalu, ilość członków
rodziny, inne informacje zawarte we wniosku osób ubiegających się o
lokal socjalny lub zamianę lokalu, powierzchnia lokalu socjalnego lub
użytkowego.
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U.
2014 r., poz. 150).

20.
Nazwa
zbioru:

Status zbioru:
Forma
przetwarzani
a danych:
Struktura
zbioru
danych:

Podstawa
prawna:

Gospodarka nieruchomościami
Obejmuje:
• czynsze dzierżawne i opłaty za użytkowanie wieczyste;
• przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości;
• sprzedaż gruntów;
• scalanie, podział i rozgraniczenie nieruchomości;
• nabywanie i wykup nieruchomości na mienie gminy.
Administrator
Danych
Osobowych
powołał
Administratora
Bezpieczeństwa Informacji, w związku z tym ma zastosowanie
art. 43 ust. 1a.
Elektroniczna za pomocą pakietu biurowego Office oraz papierowa.

imię i nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, PESEL,
numer i seria dowodu osobistego, adres zamieszkania, nr ew. działki i
położenie, inne informacje dotyczące nieruchomości – powierzchnia,
wartość, przeznaczenie, wysokość naliczonych opłat z tytułu dzierżawy,
wieczystego użytkowania, terminy płatności), okres dzierżawy, numer
księgi wieczystej, numer dokumentu będącego podstawą prawa
własności.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości
(Dz.U.2015.1774 j.t.);
Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. 2012. 83 ze
zm.);
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.2015.469 j.t.).
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21.
Nazwa
zbioru:
Status
zbioru:
Forma
przetwarzani
a danych:
Struktura
zbioru
danych:

Rejestr dowodów osobistych
Obejmuje:
• wnioski o wydanie dowodu osobistego;
• formularz odbioru dowodu osobistego.
Procesor

Elektroniczna
papierowa.

za

pomocą

systemu

ministerialnego

Źródło

oraz

dane dotyczące wniosku o wydanie dowodu osobistego:
numer wniosku, datę złożenia wniosku, oznaczenie organu wydającego
dowód osobisty, status wniosku, dane o pozostawieniu wniosku bez
rozpoznania: datę pozostawienia wniosku bez rozpoznania, oznaczenie
organu pozostawiającego wniosek bez rozpoznania oraz przyczynę
pozostawienia wniosku bez rozpoznania; dane dotyczące dowodu
osobistego:
serię i numer dowodu osobistego, datę ważności, oznaczenie organu
wydającego dowód osobisty, status dowodu osobistego:
-

datę wydania,

-

datę przekazania do organu gminy,

-

datę przyjęcia w organie gminy,

-

datę odbioru przez obywatela,

-

datę unieważnienia,

-

przyczynę unieważnienia,

-

oznaczenie organu unieważniającego,

datę przekazania danych o unieważnieniu do Systemu
Informacyjnego Schengen, przyczynę wydania dowodu osobistego,
numer i datę wydania decyzji, o której mowa w art. 32, oraz
oznaczenie organu wydającego decyzję, numer i datę wydania decyzji,
o której mowa w art. 52, oraz oznaczenie organu wydającego decyzję;
dane dotyczące certyfikatu dowodu osobistego, certyfikatu podpisu
osobistego oraz certyfikatu ograniczonej identyfikacji: numer
certyfikatu, oznaczenie centrum certyfikacji, dane zawarte w
certyfikacie, datę aktywacji certyfikatu, dane umożliwiające aktywację,
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identyfikator urzędnika, który dokonał aktywacji, dane pozwalające
odblokować elektroniczne funkcje dowodu osobistego, informacje o
zawieszeniu i wznowieniu certyfikatu podpisu osobistego oraz
certyfikatu ograniczonej identyfikacji – daty i przyczyny; dane
dotyczące utraconych i błędnie spersonalizowanych blankietów
dowodów osobistych: serię i numer blankietu, przyczynę wybrakowania
blankietu, datę wybrakowania blankietu, przyczynę utraty blankietu,
datę utraty blankietu, datę zgłoszenia do Systemu Informacyjnego
Schengen; dane zawarte w ogólnokrajowej ewidencji wydanych i
unieważnionych dowodów osobistych dotyczące dowodów osobistych
wydanych na podstawie wniosków złożonych od dnia 1 stycznia 2001 r.
do dnia 30 czerwca 2011 r.; dane o dowodach osobistych wydanych
przed dniem 1 stycznia 2001 r., zawarte dotychczas w zbiorze PESEL.
Formularz odbioru dowodu osobistego zawiera:
Oznaczenie organu wydającego dowód osobisty, numer wniosku o
wydanie dowodu osobistego, serię i numer dowodu osobistego, numer
PESEL osoby, której wydano dowód osobisty, nazwisko i imię (imiona)
osoby, której wydano dowód osobisty, nazwisko i imię (imiona)
wnioskodawcy, datę odbioru dowodu osobistego, własnoręczny
czytelny podpis osoby, której wydano dowód osobisty, własnoręczny
czytelny podpis wnioskodawcy.
W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub
posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej
się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun
prawny lub kurator: dane rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora:
imię i nazwisko, nazwa, seria i numer tożsamości.
W dowodzie osobistym zamieszcza się:
Dane dotyczące osoby: nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe,
imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, płeć, wizerunek twarzy,
numer PESEL, obywatelstwo, dane dotyczące dowodu osobistego: serię
i numer dowodu osobistego, datę wydania, datę ważności, oznaczenie
organu wydającego dowód osobisty.

Podstawa
prawna:

22.

Ustawa o dowodach osobistych z dnia 6 sierpnia 2010 r. (Dz.U. z 2010
r. Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U.2013.1422 j.t.),
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.2015.388
j.t.).
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Nazwa
zbioru:

Rejestr mieszkańców

Status
zbioru:

Zbiór podlega zgłoszeniu do rejestracji GIODO z uwagi na
art. 27 ust. 1.

Forma
przetwarzani
a danych:
Struktura
zbioru
danych:

Elektroniczna za pomocą systemu ministerialnego Źródło, systemu
Selwin-USC, RWW WIN oraz papierowa

Podstawa
prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.2015.388
j.t.).

nazwisko i imię (imiona), nazwisko rodowe, imiona i nazwiska rodowe
rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, kraj urodzenia, stan
cywilny, numer aktu urodzenia i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, w
którym ten akt został sporządzony, płeć, numer PESEL, obywatelstwo
albo status bezpaństwowca, imię i nazwisko rodowe oraz numer PESEL
małżonka, jeżeli został mu nadany, data zawarcia związku
małżeńskiego, numer aktu małżeństwa i oznaczenie urzędu stanu
cywilnego, w którym ten akt został sporządzony, data rozwiązania
związku małżeńskiego, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który
rozwiązał małżeństwo, sygnatura akt oznaczenie sądu, który ustalił
nieistnienie małżeństwa, sygnatura akt oznaczenie sądu, który
unieważnił małżeństwo, data zgonu małżonka albo data znalezienia
jego zwłok, numer jego aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu
cywilnego, w którym ten akt został sporządzony, adres i data
zameldowania na pobyt stały; kraj miejsca zamieszkania, kraj
poprzedniego miejsca zamieszkania, data wymeldowania z miejsca
pobytu stałego, adres i data zameldowania na pobyt czasowy oraz data
upływu deklarowanego terminu pobytu, data wymeldowania z miejsca
pobytu czasowego, data wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej
Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy i wskazanie kraju wyjazdu,
data powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
trwającego dłużej niż 6 miesięcy, seria, numer i data ważności
ostatniego wydanego dowodu osobistego obywatela polskiego oraz
oznaczenie organu wydającego dokument, seria, numer i data
ważności ostatniego wydanego paszportu obywatela polskiego, data
zgonu albo data znalezienia zwłok, numer aktu zgonu i oznaczenie
urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony.

23.
Nazwa
zbioru:

Rejestr zamieszkałych cudzoziemców
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Adresat

Urząd Miasta i Gminy Kłodawa

Sygn. dok

ABI/FP/2015/12/343
Wersja

Stron

01

25

Data

30.12.2015

Status
zbioru:

Zbiór podlega zgłoszeniu do rejestracji GIODO z uwagi na
art. 27 ust. 1.

Forma
przetwarzani
a danych:
Struktura
zbioru
danych:

Elektroniczna za pomocą systemu ministerialnego Źródło, systemu
Selwin-USC, RWW WIN oraz papierowa

Podstawa
prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.2015.388
j.t.).

24.

nazwisko i imię (imiona), data urodzenia, kraj urodzenia, płeć, numer
PESEL, obywatelstwo albo status bezpaństwowca, adres i data
zameldowania na pobyt stały, kraj miejsca zamieszkania, kraj
poprzedniego miejsca zamieszkania, data wymeldowania z miejsca
pobytu stałego, seria, numer i data ważności dokumentu podróży
cudzoziemca, a w przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 7
ust. 1 pkt 3 lit. a i b, ważnego dokumentu podróży lub innego ważnego
dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo;
Pozostałe dane o ile są dostępne, mianowicie: imiona i nazwiska
rodowe rodziców, miejsce urodzenia, stan cywilny, numer aktu
urodzenia i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt
został sporządzony, imię i nazwisko rodowe oraz numer PESEL
małżonka, jeżeli został mu nadany, data zawarcia związku
małżeńskiego, numer aktu małżeństwa i oznaczenie urzędu stanu
cywilnego, w którym ten akt został sporządzony, data rozwiązania,
związku małżeńskiego, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który
rozwiązał małżeństwo, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który ustalił
nieistnienie małżeństwa, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który
unieważnił małżeństwo, data zgonu małżonka albo data znalezienia
jego zwłok, numer jego aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu
cywilnego, w którym ten akt został sporządzony, adres i data
zameldowania na pobyt czasowy oraz data upływu deklarowanego
terminu pobytu, data wymeldowania z miejsca pobytu czasowego, data
wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż
6miesięcy i wskazanie kraju wyjazdu, data powrotu z wyjazdu poza
granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy, data
upływu deklarowanego przez cudzoziemca terminu pobytu, data zgonu
albo data znalezienia zwłok, numer aktu zgonu i oznaczenie, urzędu
stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony.

Załącznik nr 1 do Polityki
bezpieczeństwa informacji

Tytuł

Rejestr aktywów – wykaz
i struktura zbiorów danych

Adresat

Urząd Miasta i Gminy Kłodawa
Nazwa
zbioru:

Status
zbioru:
Forma
przetwarzani
a danych:
Struktura
zbioru
danych:

Podstawa
prawna:

Sygn. dok

ABI/FP/2015/12/343
Wersja

Stron

01

25

Akta Stanu Cywilnego
Obejmuje:
• księgi: urodzeń, małżeństw, zgonów;
• udostępnianie danych;
• zaświadczenia o zdolności prawnej
małżeństwa za granicą,
• zaświadczenia o braku okoliczności
zawarcie małżeństwa.

do

Data

30.12.2015

zawarcia

wyłączających

Zbiór podlega zgłoszeniu do rejestracji GIODO z uwagi na
art. 27 ust. 1.

Elektroniczna za pomocą systemu ministerialnego Źródło, systemu USC
WIN oraz papierowa.
Nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, adres
zamieszkania lub pobytu, numer PESEL, seria i numer dowodu
osobistego, nazwisko: panieńskie, z poprzedniego małżeństwa,
rodowe, miejsce i godzina urodzenia, data i numer aktu: urodzenia,
małżeństwa, zgonu, nazwisko i imię: ojca, matki, współmałżonka, płeć,
stan cywilny, data i miejsce zawarcia małżeństwa, nazwisko i imię,
adres osoby zgłaszającej zgon, numer aktu zgonu żony, męża, imię i
nazwisko rodowe małżonka, nazwisko rodowe matki i ojca kobiety,
mężczyzny, data unieważnienia aktu małżeństwa, urodzenia, zgonu,
imię nadane z urzędu, data i numer orzeczenia sądu ustalającego
ojcostwo, zaprzeczającego ojcostwo, przysposabiającego dziecko, imię i
nazwisko przysposabiającej dziecko, zmiana nazwiska dziecka,
rejestracja w polskich księgach stanu.
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz.U.2014.1741).

25.
Nazwa
zbioru:

Rejestr wyborców
Zbiór jest zwolniony z rejestracji na podstawie art. 43. ust. 1 pkt 6.

Status
zbioru:
Forma
przetwarzani
a danych:

Elektroniczna za pomocą systemu ministerialnego Źródło, systemu
Selwin-USC, RWW WIN oraz papierowa.

Załącznik nr 1 do Polityki
bezpieczeństwa informacji

Tytuł

Rejestr aktywów – wykaz
i struktura zbiorów danych

Adresat

Urząd Miasta i Gminy Kłodawa
Struktura
zbioru
danych:

Podstawa
prawna:

Sygn. dok
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Wersja

Stron

01

25

Data

30.12.2015

imię i nazwisko, imię ojca, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania.
Inne dane: nazwisko rodowe, nazwiska rodowe rodziców, kraj
urodzenia, obywatelstwo albo status bezpaństwowca, adres
zameldowania na pobyt stały/ostatniego pobytu stałego, kraj miejsca
zamieszkania, adres i data zameldowania na pobyt czasowy, seria,
numer i data ważności ostatniego wydanego dowodu osobistego
obywatela polskiego oraz oznaczenie organu wydającego dokument,
seria, numer i data ważności ostatniego wydanego paszportu
obywatela polskiego, seria, numer i data ważności dokumentu podróży
cudzoziemca lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego
tożsamość i obywatelstwo, data upływu deklarowanego przez
cudzoziemca terminu pobytu, dane właściciela lokalu lub innego
podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, nazwisko i imię
pełnomocnika, adres elektroniczny służący do doręczeń, informacja o
czynnym
prawie
wyborczym
(pozbawienie,
ograniczenie,
ubezwłasnowolnienie), informacje o niepełnosprawności, dane
dotyczące opiekuna prawnego, kuratora.
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2011 nr 21
poz. 112 z późn. zm.).

26.
Nazwa
zbioru:

Karta Dużej Rodziny

Status
zbioru:

Zbiór podlega zgłoszeniu do rejestracji GIODO z uwagi na
art. 27 ust. 1.

Forma
przetwarzani
a danych:
Struktura
zbioru
danych:

W postaci papierowej oraz dane z wniosków są wprowadzane do
systemu RI KRD.

Podstawa
prawna:

27.

Imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, adres
korespondencyjny, dane członków rodziny: Imię, nazwisko, data
urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, termin
ukończenia nauki w szkole, wskazanie kogo dotyczy dane dotyczą,
wraz z określeniem jeśli występuje orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności.
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
(Dz.U.2014.1863).
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Tytuł

Rejestr aktywów – wykaz
i struktura zbiorów danych

Adresat

Urząd Miasta i Gminy Kłodawa

Sygn. dok
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Nazwa
zbioru:

Dodatki mieszkaniowe

Status
zbioru:

Zbiór podlega rejestracji do GIODO z uwagi na art.27 ust. 1.

Forma
przetwarzani
a danych:
Struktura
zbioru
danych:

Elektroniczna za pomocą systemu SR-Sygnity.

Podstawa
prawna:

Data

30.12.2015

Imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, PESEL, miejsce
pracy, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, numer
rachunku bankowego, stopień pokrewieństwa, powierzchnia użytkowa
lokalu, powierzchnia pokoi i kuchni, tytuł prawny do lokalu, zarządca
domu, sposób ogrzewania lokalu, sposób ogrzewania wody, instalacja
gazu przewodowego, wydatki na mieszkanie, liczba osób
niepełnosprawnych poruszających się na wózku, lub innych
wymagających osobnego pokoju, stan majątkowy, sytuacja
dochodowa, sytuacja zawodowa (miejsce zatrudnienia), sytuacja
zdrowotna, sytuacja rodzinna.
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
(Dz.U.2013.966 j.t.)

28.
Nazwa
zbioru:

Dodatki energetyczne

Status
zbioru:

Administrator
Danych
Osobowych
powołał
Administratora
Bezpieczeństwa Informacji, w związku z tym ma zastosowanie art. 43
ust. 1a.
Elektroniczna za pomocą systemu SR-Sygnity.

Forma
przetwarzani
a danych:
Struktura
zbioru
danych:
Podstawa
prawna:

29.

imię i nazwisko wnioskodawcy, adres zamieszkania, data urodzenia,
liczba osób w gospodarstwie domowym, numer telefonu, skład
osobowy gospodarstwa domowego (Imię, nazwisko, stopień
pokrewieństwa, data urodzenia), numer rachunku bankowego,
oświadczenie wnioskodawcy.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(Dz.U.2012.1059 j.t.).
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Tytuł

Sygn. dok

Rejestr aktywów – wykaz
i struktura zbiorów danych

Adresat
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Data

30.12.2015

Nazwa
zbioru:

System Informacji Oświatowej

Status
zbioru:

Zbiór podlega zgłoszeniu do rejestracji GIODO z uwagi na
art. 27 ust. 1.

Forma
przetwarzani
a danych:
Struktura
zbioru
danych:

Zbiór przetwarzany
Oświatowej.

Podstawa
prawna:

jest

za

pośrednictwem Systemu

Informacji

„Stare SIO”: Identyfikacja poprzez PESEL, głównie dane statystyczne.
„Nowe SIO”:
Imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer
ewidencyjny PESEL, opinie i orzeczenia z poradni psychologicznopedagogicznej, pomoc socjalna dla uczniów-stan liczbowy, promocja do
następnej klasy, dowóz ucznia, nauka języka obcego, wykształcenie,
przydział czynności, wynagrodzenie.
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
(Dz. Dz.U.2015.45 j.t.)

30.
Nazwa
zbioru:

Obowiązek szkolny

Status
zbioru:

Administrator
Danych
Osobowych
powołał
Administratora
Bezpieczeństwa Informacji, w związku z tym ma zastosowanie art. 43
ust. 1a.
Elektroniczna za pomocą pakietu biurowego Office oraz papierowa.

Forma
przetwarzani
a danych:
Struktura
zbioru
danych:
Podstawa
prawna:

imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. systemie oświaty (Dz. U. z 1991 r. Nr
95, poz. 425 z późn. zm.)

31.
Nazwa
zbioru:

Młodociani

Status
zbioru:

Administrator
Danych
Osobowych
powołał
Administratora
Bezpieczeństwa Informacji, w związku z tym ma zastosowanie art. 43
ust. 1a.

Załącznik nr 1 do Polityki
bezpieczeństwa informacji

Tytuł

Rejestr aktywów – wykaz
i struktura zbiorów danych

Adresat

Urząd Miasta i Gminy Kłodawa
Forma
przetwarzani
a danych:
Struktura
zbioru
danych:
Podstawa
prawna:
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Data

30.12.2015

Elektroniczna za pomocą pakietu biurowego Office oraz papierowa.

imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL, nr
rachunku bankowego
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. systemie oświaty (Dz. U. z 1991 r. Nr
95, poz. 425 z późn. zm.)

32.
Nazwa
zbioru:

Awans zawodowy nauczycieli

Status
zbioru:

Administrator
Danych
Osobowych
powołał
Administratora
Bezpieczeństwa Informacji, w związku z tym ma zastosowanie art. 43
ust. 1a.
Elektroniczna za pomocą pakietu biurowego Office oraz papierowa.

Forma
przetwarzani
a danych:
Struktura
zbioru
danych:
Podstawa
prawna:

Imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, data urodzenia, adres zam.,
przebieg zatrudnienia, wykształcenie.
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r.
poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357 i 1268)

33.
Nazwa
zbioru:

Rejestr mandatów i wykroczeń

Status
zbioru:

Zbiór podlega rejestracji do GIODO z uwagi na art.27 ust. 1.

Forma
przetwarzani
a danych:

Elektroniczna w systemie e-Mandat, za pomocą pakietu Office oraz
papierowa

Struktura
zbioru
danych:

imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL, numer
i seria dowodu osobistego, numer telefonu, mandaty karne, orzeczenia
wydane w postępowaniu sądowym lub administracyjnym

Załącznik nr 1 do Polityki
bezpieczeństwa informacji

Tytuł

Rejestr aktywów – wykaz
i struktura zbiorów danych

Adresat

Urząd Miasta i Gminy Kłodawa
Podstawa
prawna:

Sygn. dok
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Wersja
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Data

30.12.2015

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123,
poz. 779 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.

34.
Nazwa
zbioru:

Profil zaufany ePUAP

Status
zbioru:

Zbiór zwolniony z rejestracji na podstawie art. 43 ust.1 pkt 12.

Forma
przetwarzani
a danych:
Struktura
zbioru
danych:
Podstawa
prawna:

Papierowa
imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres poczty
mailowej, nr telefonu.

35.
Nazwa
zbioru:

Ewidencja miejscowości, ulic i adresów Gminy Kłodawa

Status
zbioru:

Administrator Danych Osobowych powołał Administratora
Bezpieczeństwa Informacji, w związku z tym ma zastosowanie
art. 43 ust. 1a.
Elektronicznie system EMUiA – umowa z Głównym Geodetą
Kraju, powierzenie przetwarzania danych.

Forma
przetwarzani
a danych:
Struktura
zbioru
danych:
Podstawa
prawna:

36.

imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu;
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Tytuł

Rejestr aktywów – wykaz
i struktura zbiorów danych

Adresat

Urząd Miasta i Gminy Kłodawa
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Data

30.12.2015

Nazwa
zbioru:

Archiwum

Status
zbioru:

Zbiór jest zwolniony z rejestracji na podstawie art. 43. ust.1 pkt 12.

Forma
przetwarzani
a danych:
Struktura
zbioru
danych:
Podstawa
prawna:

Papierowa

Wszystkie dane występujące w zbiorach opisanych w niniejszym
wykazie.
Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach (Dz.U.2011, poz. 123, nr 698).

