Rejestr zbiorów danych sporządzono wg rozporządzenia Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. w
sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z
2015, poz. 719)
1. Z/2/11

(Archiwum Zakładowe)

01 - nazwa zbioru danych:
Archiwum Zakładowe
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
Powierzono (dane podmiotu do wglądu w siedzibie administratora danych)
05 - podstawa prawna:
ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 z
późn. zm.)
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Klienci urzędu - osoby załatwiające sprawy w Urzędzie Gminy Dopiewo, strony postępowań administracyjnych,
osoby trzecie.
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- nazwiska i imiona
- imiona rodziców
- data urodzenia
- miejsce urodzenia
- adres zamieszkania lub pobytu
- numer ewidencyjny PESEL
- Numer Identyfikacji Podatkowej
- miejsce pracy
- zawód
- wykształcenie
- seria i numer dowodu osobistego
- numer telefonu
Dane wrażliwe dotyczące:
- poglądy polityczne
- przekonania religijne
- przynależność partyjną
- przynależność związkową
- stan zdrowia
- skazań
- mandatów karnych
- orzeczeń o ukaraniu

- innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
- Od osób, których dotyczą
- Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-04
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-10-01
15 - informacja o zakresie zmiany:
Wykreślenie zbioru w dniu 1.10.2016
Status zbioru:
wykreślony

2. Z/2/12

(Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego)

01 - nazwa zbioru danych:
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 poz. 1166 z późn. zm.)
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
Przyjmowanie powiadomień o zdarzeniach w celu udzielenia pomocy osobom znajdującym się w stanie
zagrożenia życia i zdrowia oraz zapewnienie przepływu informacji do odpowiednich służb prowadzących akcje
ratownicze.
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Osoby dokonujące zgłoszenia o zdarzeniu.
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- nazwiska i imiona
- adres zamieszkania lub pobytu
- numer telefonu
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
Od osób, których dotyczą
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-04
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-04
Status zbioru:
aktywny

3. Z/2/13

(Baza zasobów do wspomagania akcji ratunkowych)

01 - nazwa zbioru danych:
Baza zasobów do wspomagania akcji ratunkowych
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez
administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której
dane dotyczą.
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Osoby dysponujące sprzętem i/lub specjalistyczną wiedzą niezbędną do wspomagania akcji ratunkowych w
przypadku wystąpienia zdarzeń kryzysowych.
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- nazwiska i imiona
- adres zamieszkania lub pobytu
- miejsce pracy
- zawód
- numer telefonu
- dane o zajmowanym stanowisku i posiadanym tytule
- adres poczty elektronicznej
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
Od osób, których dotyczą
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-04
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-04
Status zbioru:
aktywny

4. Z/2/14

(Rejestr zamówień publicznych)

01 - nazwa zbioru danych:
Rejestr zamówień publicznych
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759)
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Osoby, których dane dotyczą
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- adres zamieszkania lub pobytu
- miejsce pracy
- nazwiska i imiona
- numer ewidencyjny PESEL
- Numer Identyfikacji Podatkowej
- numer telefonu
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
Od osób, których dotyczą
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-04
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-04
Status zbioru:
aktywny

5. Z/2/15

(Dłużnicy alimentacyjni)

01 - nazwa zbioru danych:
Dłużnicy alimentacyjni
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z
późn. zm.)
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Dłużnicy alimentacyjni
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- nazwiska i imiona
- data urodzenia
- numer ewidencyjny PESEL
Dane wrażliwe dotyczące:
- innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-01
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-01
Status zbioru:
wykreślony

6. Z/2/16

(Dotacje na zmiany ogrzewania i odnawialne źródła energii oraz
usuwania wyrobów zawierających azbest)
01 - nazwa zbioru danych:
Dotacje na zmiany ogrzewania i odnawialne źródła energii oraz usuwania wyrobów zawierających azbest
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Wnioskodawcy
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- nazwiska i imiona
- adres zamieszkania lub pobytu
- numer ewidencyjny PESEL
- numer telefonu
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
Od osób, których dotyczą
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-01
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-01
Status zbioru:
wykreślony

7. Z/2/17

(Dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)

01 - nazwa zbioru danych:
Dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z
późn. zm.)
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Dzieci umieszczane w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- nazwiska i imiona
- imiona rodziców
- data urodzenia
- miejsce urodzenia
- adres zamieszkania lub pobytu
- numer ewidencyjny PESEL
- wykształcenie
Dane wrażliwe dotyczące:
- stan zdrowia
- nałogi
- orzeczeń o ukaraniu
- innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-01
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-01
Status zbioru:
wykreślony

8. Z/2/18

(Dzieci w rodzinach zastępczych)

01 - nazwa zbioru danych:
Dzieci w rodzinach zastępczych
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z
późn. zm.)
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Dzieci umieszczane w rodzinach zastępczych
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- nazwiska i imiona
- imiona rodziców
- data urodzenia
- miejsce urodzenia
- adres zamieszkania lub pobytu
- numer ewidencyjny PESEL
- miejsce pracy
- zawód
- wykształcenie
Dane wrażliwe dotyczące:
- stan zdrowia
- nałogi
- orzeczeń o ukaraniu
- innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-01
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-01
Status zbioru:
wykreślony

9. Z/2/19

(Ewidencja gruntów, budynków i lokali)

01 - nazwa zbioru danych:
Ewidencja gruntów, budynków i lokali
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji
gruntów i budynków (Dz. U. z 2001r. Nr 38 poz. 454 z późn. zm.)
- Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez
administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której
dane dotyczą.
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Właściciele, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych inne osoby fizyczne lub prawne, w
których władaniu znajdują się grunty, budynki lub ich części.
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- nazwiska i imiona
- imiona rodziców
- data urodzenia
- adres zamieszkania lub pobytu
- numer ewidencyjny PESEL
- Numer Identyfikacji Podatkowej
- seria i numer dowodu osobistego
- nazwisko rodowe
- data zgonu
- płeć
- obywatelstwo
- numer geodezyjny działki
- numer księgi wieczystej
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
- Od osób, których dotyczą
- Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-04

14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-04
Status zbioru:
aktywny

10. Z/2/20

(Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej)

01 - nazwa zbioru danych:
Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
- ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.)
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Założyciele, członkowie zarządów stowarzyszeń kultury fizycznej i klubów sportowych.
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- nazwiska i imiona
- data urodzenia
- miejsce urodzenia
- adres zamieszkania lub pobytu
- numer ewidencyjny PESEL
- numer telefonu
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-04
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-04
Status zbioru:
aktywny

11. Z/2/21

(Ewidencja tytułów wykonawczych)

01 - nazwa zbioru danych:
Ewidencja tytułów wykonawczych
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1619 z
późn. zm.)
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Osoby objęte postępowaniem egzekucyjnym.
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- nazwiska i imiona
- imiona rodziców
- data urodzenia
- adres zamieszkania lub pobytu
- numer ewidencyjny PESEL
- Numer Identyfikacji Podatkowej
- miejsce pracy
- seria i numer dowodu osobistego
- składniki majątku zobowiązanych
- sytuacja finansowa zobowiązanych
Dane wrażliwe dotyczące:
- mandatów karnych
- innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
- Od osób, których dotyczą
- Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-04
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-04
Status zbioru:
aktywny

12. Z/2/22

(Ewidencja uczniów szkół i placówek niepublicznych i publicznych)

01 - nazwa zbioru danych:
Ewidencja uczniów szkół i placówek niepublicznych i publicznych
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz 594, z późn. zm.)
- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz 595, z późn. zm.)
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
- Ewidencja szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (wpisy,
zmiany, wykreślenia.)
- Naliczanie i przekazywanie dotacji dla poszczególnych szkół i placówek oświatowych.
- Kontrola danych do naliczania dotacji, tj. danych o uczniach podawanych przez beneficjentów dotacji.
- Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przez w/w jednostki oświatowe.
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
- Uczniowie szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne. - Dane
dot. organów prowadzących te szkoły i placówki oświatowe wraz z danymi dotyczącymi zarządów i właścicieli. Dane dot. kierownictwa szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i
prawne. - Dane dot. osób zatwierdzających rozliczenia dotacji.
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- nazwiska i imiona
- data urodzenia
- adres zamieszkania lub pobytu
- numer ewidencyjny PESEL
- Numer Identyfikacji Podatkowej
- numer telefonu
- adres e-mail
Dane wrażliwe dotyczące:
- stan zdrowia
- innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
- Od osób, których dotyczą
- Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
Jednostki samorządu terytorialnego na rzecz których Urząd Gminy Dopiewo wystawia księgowe noty
obciążeniowe wzywające do zwrotu kosztów dotacji poniesionych przez gminę Dopiewo na uczniów z innych
JST.
12 - państwa trzecie:

13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-04
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-04
Status zbioru:
aktywny

13. Z/2/23

(Gospodarka nieruchomościami gminy Dopiewo)

01 - nazwa zbioru danych:
Gospodarka nieruchomościami gminy Dopiewo
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.)
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Osoby fizyczne będące stronami w postępowaniach z zakresu gospodarki nieruchomościami
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- nazwiska i imiona
- imiona rodziców
- data urodzenia
- miejsce urodzenia
- adres zamieszkania lub pobytu
- numer ewidencyjny PESEL
- Numer Identyfikacji Podatkowej
- seria i numer dowodu osobistego
- numer telefonu
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
- Od osób, których dotyczą
- Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-04
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-04
Status zbioru:
aktywny

14. Z/2/24

(Mandaty karne)

01 - nazwa zbioru danych:
Mandaty karne
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395 z
późn.zm.)
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Osoby ukarane mandatem karnym, sprawcy wykroczeń
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- nazwiska i imiona
- imiona rodziców
- data urodzenia
- adres zamieszkania lub pobytu
- numer ewidencyjny PESEL
Dane wrażliwe dotyczące:
- mandatów karnych
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-04
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-04
Status zbioru:
aktywny

15. Z/2/25

(Młodzieżowa Rada Gminy Dopiewo)

01 - nazwa zbioru danych:
Młodzieżowa Rada Gminy Dopiewo
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
- Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących - ustawa z dnia 8 marca 1990 o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz 594 z późn zm.)
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Członkowie Młodzieżowej Rady Gminy Dopiewo
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- nazwiska i imiona
- data urodzenia
- adres zamieszkania lub pobytu
- numer telefonu
- adres poczty elektronicznej
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
Od osób, których dotyczą
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-04
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-04
Status zbioru:
aktywny

16. Z/2/26

(Odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne na podstawie
decyzji wydanych przez wojewodę)
01 - nazwa zbioru danych:
Odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne na podstawie decyzji wydanych przez wojewodę
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
(Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
Dane są przetwarzane w celu realizacji wypłat odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Dane dotyczą osób fizycznych i osób prawnych oraz ich następców prawnych, które w dniu 31.12.1998r były
właścicielami gruntów zajętych pod drogi publiczne.
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- nazwiska i imiona
- imiona rodziców
- data urodzenia
- miejsce urodzenia
- adres zamieszkania lub pobytu
- numer ewidencyjny PESEL
- seria i numer dowodu osobistego
- numer telefonu
- odpisy aktów stanu cywilnego
Dane wrażliwe dotyczące:
- innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
- Od osób, których dotyczą
- Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-04
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-04
Status zbioru:

aktywny

17. Z/2/27

(Planowanie organizacji pracy oraz budżetu jednostek oświatowych)

01 - nazwa zbioru danych:
Planowanie organizacji pracy oraz budżetu jednostek oświatowych
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz 594, z późn. zm.)
- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz 595, z późn. zm.)
- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz 191 z późn. zm.)
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
Planowanie, monitorowanie i analiza organizacji pracy szkół i placówek oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest gmina Dopiewo. Planowanie budżetu miasta w części dotyczącej zadań oświatowych
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Osoby zatrudnione w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina
Dopiewo
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- nazwiska i imiona
- data urodzenia
- numer ewidencyjny PESEL
- miejsce pracy
- zawód
- wykształcenie
- wymiar zatrudnienia,
- staż pracy i wysokość wynagrodzenia z wyszczególnieniem wszystkich składników,
- stopień awansu zawodowego nauczycieli
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-04
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-04
Status zbioru:
aktywny

18. Z/2/28

(Podatek od nieruchomości)

01 - nazwa zbioru danych:
Podatek od nieruchomości
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
- 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 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r, poz. 1381 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.)
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
Prowadzenie ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Osoby fizyczne i wspólnicy spółek cywilnych będący podatnikami.
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- nazwiska i imiona
- imiona rodziców
- data urodzenia
- adres zamieszkania lub pobytu
- numer ewidencyjny PESEL
- Numer Identyfikacji Podatkowej
- seria i numer dowodu osobistego
- numer telefonu
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
- Od osób, których dotyczą
- Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-04
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-04
Status zbioru:
aktywny

19. Z/2/29

(Podatek od środków transportowych )

01 - nazwa zbioru danych:
Podatek od środków transportowych
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
- ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)
- wymiar podatku od środków transportowych
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Właściciele pojazdów
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- nazwiska i imiona
- imiona rodziców
- data urodzenia
- adres zamieszkania lub pobytu
- numer ewidencyjny PESEL
- Numer Identyfikacji Podatkowej
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
- Od osób, których dotyczą
- Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-04
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-04
Status zbioru:
aktywny

20. Z/2/30

(Rejestr aktów i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli)

01 - nazwa zbioru danych:
Rejestr aktów i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z póżn. zm.)
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Nauczyciele szkół i placówek oświatowych w gminie Dopiewo
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- nazwiska i imiona
- data urodzenia
- zawód
- wykształcenie
- miejsce zamieszkania
- miejsce urodzenia
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
Od osób, których dotyczą
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-04
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-04
Status zbioru:
aktywny

21. Z/2/31

(Rejestr decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu i rejestr decyzji odmawiających ustalenia warunków zabudowy i
zagospodarowania terenu)
01 - nazwa zbioru danych:
Rejestr decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu i rejestr decyzji odmawiających
ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z
późn. zm.).
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Wnioskodawca-inwestor oraz strony postępowania
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- nazwiska i imiona
- adres zamieszkania lub pobytu
- numer telefonu
Dane wrażliwe dotyczące:
- innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
- Od osób, których dotyczą
- Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-04
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-04
Status zbioru:
aktywny

22. Z/2/32

(Rejestr mieszkańców i rejestr zamieszkania cudzoziemców)

01 - nazwa zbioru danych:
Rejestr mieszkańców i rejestr zamieszkania cudzoziemców
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2015, poz. 388 z późn. zm.)
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
Realizacja ustawowo określonych zadań w zakresie rejestracji ustawowo określonych danych identyfikacyjnych
tożsamości oraz status administracyjno-prawny mieszkańców gminy Dopiewo.
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Osoby fizyczne realizujące obowiązki wynikające z ustawy o ewidencji ludności.
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- nazwiska i imiona
- imiona rodziców
- data urodzenia
- miejsce urodzenia
- adres zamieszkania lub pobytu
- numer ewidencyjny PESEL
- seria i numer dowodu osobistego
- pozostałe dane osobowe zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2015,
poz. 388 z późn. zm.).
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
- Od osób, których dotyczą
- Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-04
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-04
Status zbioru:
aktywny

23. Z/2/33

(Rejestr opłaty skarbowej)

01 - nazwa zbioru danych:
Rejestr opłaty skarbowej
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Osoby fizyczne na których ciąży obowiazek zapłaty za opłatę skarbową w związku z wykonywaniem czynności
urzędowych.
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- nazwiska i imiona
- adres zamieszkania lub pobytu
- numer ewidencyjny PESEL
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
Od osób, których dotyczą
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-01
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-01
Status zbioru:
wykreślony

24. Z/2/34

(Rejestr osób podlegających rejestracji, lista stawiennictwa osób do
kwalifikacji wojskowej, książki orzeczeń lekarskich - mieszkańców gminy
Dopiewo podlegających obowiązkowi obrony)
01 - nazwa zbioru danych:
Rejestr osób podlegających rejestracji, lista stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej, książki orzeczeń
lekarskich - mieszkańców gminy Dopiewo podlegających obowiązkowi obrony
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r.
poz. 827 ze zm.)
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
- Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
- Dane ze zbioru będą służyć: badaniom statystycznym, celom archiwalnym.
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Osoby z obywatelstwem polskim będące mieszkańcami gminy Dopiewo podlegające powszechnemu
obowiązkowi obrony.
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- nazwiska i imiona
- imiona rodziców
- data urodzenia
- miejsce urodzenia
- adres zamieszkania lub pobytu
- numer ewidencyjny PESEL
- seria i numer dowodu osobistego
- nazwisko rodowe
- data i adres zameldowania na pobyt stały
- adres zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące wraz z określeniem okresu zameldowania
- nazwiska rodowe rodziców
- seria i numer książeczki wojskowej
- tryb wymeldowania
- adres do korespondencji
Dane wrażliwe dotyczące:
- stan zdrowia
- nałogi
- skazań
- orzeczeń o ukaraniu
- innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
- Od osób, których dotyczą
- Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
10 - sposób udostępniania:

Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu
ul. Rolna 51/53
61-716 Poznań
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-04
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-04
Status zbioru:
aktywny

25. Z/2/35

(Rejestr skarg i wniosków )

01 - nazwa zbioru danych:
Rejestr skarg i wniosków
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267
z późn. zm.)
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Osoby wnoszące skargi i wnioski
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- nazwiska i imiona
- adres zamieszkania lub pobytu
- miejsce pracy
- e-mail
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
Od osób, których dotyczą
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-04
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-04
Status zbioru:
aktywny

26. Z/2/36

(Rejestr udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu
używania lokali)
01 - nazwa zbioru danych:
Rejestr udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu używania lokali
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 150 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Osoby fizyczne starające się o umorzenie, odroczenie bądź rozłożenie na raty zaległości czynszowych za
używanie lokali mieszkalnych i użytkowych.
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- nazwiska i imiona
- adres zamieszkania lub pobytu
Dane wrażliwe dotyczące:
- innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
- Od osób, których dotyczą
- Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-04
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-04
Status zbioru:
aktywny

27. Z/2/37

(Rejestr użytkowników wieczystych wnioskujących o przekształcenie
swego prawa na prawo własności )
01 - nazwa zbioru danych:
Rejestr użytkowników wieczystych wnioskujących o przekształcenie swego prawa na prawo własności
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości (Dz. U. z 2012 r., poz. 83 z późn. zm.)
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Osoby fizyczne składające wnioski
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- nazwiska i imiona
- imiona rodziców
- data urodzenia
- miejsce urodzenia
- adres zamieszkania lub pobytu
- numer ewidencyjny PESEL
- seria i numer dowodu osobistego
- numer telefonu
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
Od osób, których dotyczą
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-04
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-04
Status zbioru:
aktywny

28. Z/2/38

(Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej)

01 - nazwa zbioru danych:
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014r., poz. 782 z późn. zm.)
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
Realizacja wniosków o udostępnienie informacji publicznej
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Wnioskodawcy - osoby, które występują z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- nazwiska i imiona
- adres zamieszkania lub pobytu
- miejsce pracy
- numer telefonu
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
Od osób, których dotyczą
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-04
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-04
Status zbioru:
aktywny

29. Z/2/39

(Stypendia i nagrody w oświacie)

01 - nazwa zbioru danych:
Stypendia i nagrody w oświacie
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
- Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz 594, z późn. zm.)
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
Przyznanie stypendiów lub nagród dla dzieci i młodzieży.
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Dzieci i młodzież spełniające kryteria do przyznania stypendium lub nagrody.
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- nazwiska i imiona
- imiona rodziców
- data urodzenia
- miejsce urodzenia
- adres zamieszkania lub pobytu
- numer ewidencyjny PESEL
- seria i numer dowodu osobistego
- numer telefonu
- numer konta bankowego
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
Od osób, których dotyczą
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-04
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-04
Status zbioru:
aktywny

30. Z/2/40

(System informacji oświatowej)

01 - nazwa zbioru danych:
System informacji oświatowej
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2015r. poz.45 z późn. zm.)
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w szkołach i placówkach oświatowych.
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- data urodzenia
- numer ewidencyjny PESEL
- miejsce pracy
- zawód
- wykształcenie
- numer telefonu
- wykształcenie
- adres e-mail
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-04
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-04
Status zbioru:
aktywny

31. Z/2/41

(Elektroniczny system obiegu dokumentów)

01 - nazwa zbioru danych:
Elektroniczny system obiegu dokumentów
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 267 z późn.
zm.)
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Klienci Urzędu Gminy Dopiewo
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- nazwiska i imiona
- adres zamieszkania lub pobytu
- numer ewidencyjny PESEL
- Numer Identyfikacji Podatkowej
- miejsce pracy
- numer telefonu
- e-mail
- REGON
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
- Od osób, których dotyczą
- Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-04
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-04
Status zbioru:
aktywny

32. Z/2/42

(Uczestnicy konkursów i innych form działań służących promocji
gminy Dopiewo)
01 - nazwa zbioru danych:
Uczestnicy konkursów i innych form działań służących promocji gminy Dopiewo
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
- Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących
- Art. 31 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r.
poz. 594 z póżn. zm.)
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
Organizacja konkursów, przeprowadzanie badań opinii publicznej, realizacja innych projektów promocyjnych w
gminie Dopiewo
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Osoby uczestniczące w konkursach, konsultacjach, plebiscytach itp. organizowanych przez Urząd Gminy
Dopiewo, osoby wyrażające zgodę na uczestnictwo w projektach promocyjnych
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- nazwiska i imiona
- data urodzenia
- miejsce urodzenia
- adres zamieszkania lub pobytu
- wykształcenie
- numer telefonu
- miasto, adres e-mail.
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
Od osób, których dotyczą
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-04
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-04
Status zbioru:
aktywny

33. Z/2/43

(Uczestnicy konsultacji społecznych w gminie Dopiewo)

01 - nazwa zbioru danych:
Uczestnicy konsultacji społecznych w gminie Dopiewo
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
- Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014. poz. 1118 z
późn. zm)
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
Prowadzenie dialogu z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi, przeprowadzanie procesów
konsultacyjnych oraz badań opinii publicznej
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Osoby fizyczne biorące udział w konsultacjach społecznych
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- nazwiska i imiona
- adres zamieszkania lub pobytu
- numer ewidencyjny PESEL
- numer telefonu
- adres e-mail
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
Od osób, których dotyczą
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-04
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-04
Status zbioru:
aktywny

34. Z/2/44

(Wolontariat)

01 - nazwa zbioru danych:
Wolontariat
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
Dane zbierane będą na potrzeby stworzenia bazy danych osób zainteresowanych współpracą z gminą Dopiewo
w ramach wolontariatu.
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Osoby pełnoletnie, które podpiszą porozumienie z gminą Dopiewo o świadczeniu usług wolontarystycznych.
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- nazwiska i imiona
- imiona rodziców
- data urodzenia
- miejsce urodzenia
- adres zamieszkania lub pobytu
- numer ewidencyjny PESEL
- zawód
- wykształcenie
- seria i numer dowodu osobistego
- numer telefonu
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
Od osób, których dotyczą
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-04
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-04
Status zbioru:
aktywny

35. Z/2/45

(Zbiór aktów stanu cywilnego)

01 - nazwa zbioru danych:
Zbiór aktów stanu cywilnego
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
- ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220 poz. 1414 z późn.
zm.)
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Osoby fizyczne
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- nazwiska i imiona
- imiona rodziców
- data urodzenia
- miejsce urodzenia
- adres zamieszkania lub pobytu
- numer ewidencyjny PESEL
- seria i numer dowodu osobistego
- numer telefonu
- płeć
- godzina urodzenia
- nazwisko: ojca, matki
- miejsce i data urodzenia: matki, ojca
- nazwisko rodowe
- stan cywilny
- data, godzina, miejsce zgonu, odnalezienia zwłok
- nazwisko po zawarciu małżeństwa: mężczyzny, kobiety, dzieci, nazwisko z poprzedniego małżeństwa
- data i miejsce zawarcia małżeństwa
- nazwisko, imię, adres osoby zgłaszającej zgon
- miejsce zamieszkania: matki, ojca
- nazwisko i imię zgłaszającego urodzenie
- nazwisko rodowe: ojca, matki
- nazwisko i imię świadka
- nazwisko i imię, nazwisko rodowe małżonka osoby zmarłej
- nazwisko, imię i adres wnioskodawcy
Dane wrażliwe dotyczące:
- przynależność wyznaniową
- stan zdrowia
- innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym
09 - sposób zbierania danych do zbioru:

- Od osób, których dotyczą
-Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-04
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-04
Status zbioru:
aktywny

36. Z/2/46

(Zbiór dotyczący planowania przestrzennego)

01 - nazwa zbioru danych:
Zbiór dotyczący planowania przestrzennego
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
- ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ. U. z 2015 poz.199 z
późn. zm)
- Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez
administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której
dane dotyczą.
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
Dane przetwarzane w zbiorze będą służyły realizacji zadań własnych gminy Dopiewo w zakresie planowania
przestrzennego.
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Osoby uczestniczące w procedurach planistycznych.
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- nazwiska i imiona
- imiona rodziców
- adres zamieszkania lub pobytu
- numer ewidencyjny PESEL
- Numer Identyfikacji Podatkowej
- seria i numer dowodu osobistego
- numer telefonu
- adres nieruchomości
- numer geodezyjny działki
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
- Od osób, których dotyczą
- Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
- Wykonawcy sporządzający opracowania planistyczne w oparciu o ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym na podstawie zawartej umowy o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
- Rzeczoznawcy majątkowi wykonujący na podstawie zawartej umowy operaty szacunkowe.
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-04
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-04

Status zbioru:
aktywny

37. Z/2/47

(Zezwolenia alkoholowe)

01 - nazwa zbioru danych:
Zezwolenia alkoholowe
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z
2015 r., poz. 1286 ze zm.)
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza
miejscem sprzedaży, pełnomocnicy.
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- nazwiska i imiona
- adres zamieszkania lub pobytu
- numer ewidencyjny PESEL
- Numer Identyfikacji Podatkowej
- seria i numer dowodu osobistego
- numer telefonu
Dane wrażliwe dotyczące:
- innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
- Od osób, których dotyczą
- Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-04
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-04
Status zbioru:
aktywny

38. Z/2/48

(Ewidencja działalności gospodarczej)

01 - nazwa zbioru danych:
Ewidencja działalności gospodarczej
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
- ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. , poz. 584 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. Nr 18 poz. 97 z późn.zm.)
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
Dopełnienie obowiązkow określonych w przepisach prawa.
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Wnioskodawcy
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- nazwiska i imiona
- imiona rodziców
- data urodzenia
- miejsce urodzenia
- adres zamieszkania lub pobytu
- numer ewidencyjny PESEL
- Numer Identyfikacji Podatkowej
- seria i numer dowodu osobistego
- numer telefonu
- oznaczenie siedziby i miejsc wykonywania działalności gospodarczej, adres do korespondencji, obywatelstwo,
płeć, nazwisko rodowe, numer rachunku bankowego, e-mail, REGON, data rozpoczęcia prowadzenia działalności
gospodarczej, zmiany i zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, rodzaj prowadzonej działalności
gospodarczej, forma opodatkowania, miejsce przechowywania dokumentacji rachunkowej.
Dane wrażliwe dotyczące:
- skazań
- innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
- Od osób, których dotyczą
- Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-04

14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-04
Status zbioru:
aktywny

39. Z/2/49

(Nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktycznowychowawcze)
01 - nazwa zbioru danych:
Nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2014 r., poz. 191)
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
Przyznawanie corocznie nagród nauczycielom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest gmina
Dopiewo, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Nauczyciele szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest gmina Dopiewo.
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- nazwiska i imiona
- data urodzenia
- miejsce urodzenia
- miejsce pracy
- zawód
- wykształcenie
- stanowisko,
- staż pracy w szkole (placówce),
- ocena pracy nauczyciela - data i kategoria,
- przyznane dotychczas nagrody
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-04
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-04
Status zbioru:
aktywny

40. Z/2/50

(Opłaty adiacenckie)

01 - nazwa zbioru danych:
Opłaty adiacenckie
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 poz. 518 z późn. zm.)
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Dane dotyczą właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Dopiewo
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- Nazwiska i imiona
- Adres zamieszkania lub pobytu
- numery działek
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
Rzeczoznawcy majątkowi, którzy na zlecenie przygotowują operaty szacunkowe.
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-04
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-04
Status zbioru:
aktywny

41. Z/2/51

(Opłata planistyczna)

01 - nazwa zbioru danych:
Opłata planistyczna
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 poz. 199 z
późn. zm.)
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Dane dotyczą mieszkańców gminy Dopiewo
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- nazwiska i imiona
- adres zamieszkania lub pobytu
- numer telefonu
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
- Od osób, których dotyczą
- Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-04
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-04
Status zbioru:
aktywny

42. Z/2/52

(Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów)

01 - nazwa zbioru danych:
Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 poz. 627 z późn. zm.)
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Dane dotyczą mieszkańców gminy Dopiewo wnioskujących o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów.
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- nazwiska i imiona
- adres zamieszkania lub pobytu
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
Od osób, których dotyczą
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-04
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-04
Status zbioru:
aktywny

43. Z/2/53

(Kandydaci na ławników)

01 - nazwa zbioru danych:
Kandydaci na ławników
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 poz. 133 z późn. zm.)
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Dane dotyczą mieszkańców gminy Dopiewo.
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- nazwiska i imiona
- imiona rodziców
- data urodzenia
- miejsce urodzenia
- adres zamieszkania lub pobytu
- numer ewidencyjny PESEL
- Numer Identyfikacji Podatkowej
- miejsce pracy
- zawód
- wykształcenie
Dane wrażliwe dotyczące:
- stan zdrowia
- skazań
- orzeczeń o ukaraniu
- innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
- Od osób, których dotyczą
- Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-04
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-04
Status zbioru:

aktywny

44. Z/2/54

(Oświadczenia majątkowe)

01 - nazwa zbioru danych:
Oświadczenia majątkowe
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
Zbiór przetwarzany jest w celu realizacji ustawowego obowiązku przyjmowania oświadczeń majątkowych
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Dane dotyczą mieszkańców objętych obowiązkiem składania oświadczeń majątkowych
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- nazwiska i imiona
- data urodzenia
- miejsce urodzenia
- adres zamieszkania lub pobytu
- miejsce pracy
- nazwisko rodowe
- numery działek
- adresy nieruchomości
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
Od osób, których dotyczą
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-04
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-04
Status zbioru:
aktywny

45. Z/2/55

(Karta Dużej Rodziny)

01 - nazwa zbioru danych:
Karta Dużej Rodziny
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1683)
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
Weryfikacja danych we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny w celu przyznania rodzinie wielodzietnej
uprawnień i wydania Karty Dużej Rodziny
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Dopiewo, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- nazwiska i imiona
- imiona rodziców
- data urodzenia
- adres zamieszkania lub pobytu
- numer ewidencyjny PESEL
- numer telefonu
Dane wrażliwe dotyczące:
- orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
Od osób, których dotyczą
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-04
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-04
Status zbioru:
aktywny

46. Z/2/117

(Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia)
01 - nazwa zbioru danych:
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Osoby, które zwróciły się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody na
realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego.
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- Nazwiska i imiona
- Adres zamieszkania lub pobytu
- Numer telefonu
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
Od osób, których dotyczą
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-04
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-04
Status zbioru:
aktywny

47. Z/2/118

(Decyzje i zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń
infrastruktury technicznej)
01 - nazwa zbioru danych:
Decyzje i zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
- Osoby fizyczne - Osoby prawne
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- nazwiska i imiona
- adres zamieszkania lub pobytu
- Numer Identyfikacji Podatkowej
- numer telefonu
- nazwa firmy i siedziba
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
Od osób, których dotyczą
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-04
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-04
Status zbioru:
aktywny

48. Z/2/119

(Nabór kandydatów do pracy)

01 - nazwa zbioru danych:
Nabór kandydatów do pracy
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
- osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę
- realizowanie uprawnienia lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
- Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
- Realizacja zadań gminy Dopiewo związanych z procesem naboru pracowników
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Osoby fizyczne wyrażające chęć podjęcia pracy w gminie Dopiewo
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
Dane standardowo umieszczane w CV, tj.:
- nazwisko, imię, drugie imię,
- miejsce urodzenia, data urodzenia,
- adres zamieszkania,
- wykształcenie
- kwalifikacje,
- dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- zainteresowania
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
Od osób, których dotyczą
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-04
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-04
Status zbioru:
aktywny

49. Z/2/120

(Rejestr pism przychodzących i wychodzących)

01 - nazwa zbioru danych:
Rejestr pism przychodzących i wychodzących
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
- ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 673 ze
zm.)
- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 18.01.2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
Monitorowanie przebiegu spraw oraz ustalanie terminów ich wpływu oraz załatwienia sprawy
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Nadawcy i adresaci korespondencji
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- adres zamieszkania lub pobytu
- data urodzenia
- imiona rodziców
- miejsce urodzenia
- nazwiska i imiona
- Numer Identyfikacji Podatkowej
- numer telefonu
- seria i numer dowodu osobistego
- adres e-mail
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
Od osób, których dotyczą
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-04
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-04
Status zbioru:
aktywny

50. Z/2/121

(Ewidencja podatników)

01 - nazwa zbioru danych:
Ewidencja podatników
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
- ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.Nr 9, poz. 31 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.)
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Osoby, których dane dotyczą
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- adres zamieszkania lub pobytu
- data urodzenia
- imiona rodziców
- miejsce urodzenia
- nazwiska i imiona
- numer ewidencyjny PESEL
- Numer Identyfikacji Podatkowej
- numer telefonu
- numery działek
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
Od osób, których dotyczą
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-04
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-04
Status zbioru:
aktywny

51. Z/2/122

(Rejestr kontrahentów)

01 - nazwa zbioru danych:
Rejestr kontrahentów
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
- ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694)
- ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Kontrahenci
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- adres zamieszkania lub pobytu
- nazwiska i imiona
- numer ewidencyjny PESEL
- Numer Identyfikacji Podatkowej
- numer telefonu
- adres e-mail
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
Od osób, których dotyczą
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-04
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-04
Status zbioru:
aktywny

52. Z/2/123

(Rejestr pracowników (kadry, płace, zlecenia))

01 - nazwa zbioru danych:
Rejestr pracowników (kadry, płace, zlecenia)
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Pracownicy, klienci
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- nazwiska i imiona
- imiona rodziców
- data urodzenia
- miejsce urodzenia
- adres zamieszkania lub pobytu
- PESEL
- miejsce pracy
- zawód
- wykształcenie
- seria i numer dowodu osobistego
- numer telefonu
Dane wrażliwe dotyczące:
- stan zdrowia
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
Od osób, których dotyczą
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-04
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-04
Status zbioru:
aktywny

53. Z/2/124

(Podatek rolny i leśny)

01 - nazwa zbioru danych:
Podatek rolny i leśny
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.)
ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444 z późn. zm.
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Podatnicy podatku rolnego i leśnego
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- adres zamieszkania lub pobytu
- data urodzenia
- Imiona rodziców
- nazwiska i imiona
- numer ewidencyjny PESEL
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
Od osób, których dotyczą
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-04
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-04
Status zbioru:
aktywny

54. Z/2/125

(Inwestycje gminne)

01 - nazwa zbioru danych:
Inwestycje gminne
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
- ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)
- ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.)
- ustawa z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
- ustawa z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Mieszkańcy gminy, inwestorzy
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- adres zamieszkania lub pobytu
- nazwiska i imiona
- numer ewidencyjny PESEL
- Numer Identyfikacji Podatkowej
- seria i numer dowodu osobistego
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
Od osób, których dotyczą
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-04
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-04
Status zbioru:
aktywny

55. Z/2/126

(Zbiór wypisów, wyrysów oraz opinii z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego)
01 - nazwa zbioru danych:
Zbiór wypisów, wyrysów oraz opinii z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
- ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. Nr 12)
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Petenci
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- adres zamieszkania lub pobytu
- nazwiska i imiona
- seria i numer dowodu osobistego
- numer telefonu
- adres e-mail
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
Od osób, których dotyczą
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-04
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-04
Status zbioru:
aktywny

56. Z/2/127

(Decyzje o ustaleniu i lokalizacji inwestycji celu publicznego)

01 - nazwa zbioru danych:
Decyzje o ustaleniu i lokalizacji inwestycji celu publicznego
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.)
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Inwestorzy oraz właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu
publicznego oraz właściciele nieruchomości położonych w bezpośrednim sąsiedztwie
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- adres zamieszkania lub pobytu
- nazwiska i imiona
- numer telefonu
- adres e-mail
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
- Od osób, których dotyczą
- Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-04
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-04
Status zbioru:
aktywny

57. Z/2/128

(Wykaz uczestników projektów na dofinansowanie zewnętrzne)

01 - nazwa zbioru danych:
Wykaz uczestników projektów na dofinansowanie zewnętrzne
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
Zgoda osoby, której dane dotyczą
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
Udzielenie wsparcia w ramach realizacji projektów na dofinansowanie z zewnętrznych środków, w tym ewaluacji,
monitoringu i sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Osoby, których dane dotyczą
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- adres zamieszkania lub pobytu
- data urodzenia
- imiona rodziców
- miejsce urodzenia
- nazwiska i imiona
- numer ewidencyjny PESEL
- numer telefonu
- wykształcenie
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
Od osób, których dotyczą
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-04
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-04
Status zbioru:
aktywny

58. Z/2/129

(Pożytek publiczny)

01 - nazwa zbioru danych:
Pożytek publiczny
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr
234, poz. 1536 z późn. zm.)
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Wykaz osób reprezentujących organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego w komisjach konkursowych do rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację zadań
publicznych
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- adres zamieszkania lub pobytu
- data urodzenia
- imiona rodziców
- miejsce urodzenia
- nazwiska i imiona
- numer ewidencyjny PESEL
- numer telefonu
- wykształcenie
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
Od osób, których dotyczą
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-04
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-04
Status zbioru:
aktywny

59. Z/2/130

(Rejestr spraw prowadzonych przez straż gminną)

01 - nazwa zbioru danych:
Rejestr spraw prowadzonych przez straż gminną
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1383 ze zm.)
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Osoby, wobec których zostały podjęte interwencje
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- nazwiska i imiona
- imiona rodziców
- data urodzenia
- miejsce urodzenia
- adres zamieszkania lub pobytu
- numer ewidencyjny PESEL
- Numer Identyfikacji Podatkowej
- miejsce pracy
- zawód
- wykształcenie
- seria i numer dowodu osobistego
- numer telefonu
- dane dotyczące okoliczności sprawy
Dane wrażliwe dotyczące:
- dane dotyczące mandatów karnych
- orzeczeń o ukaraniu
- innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
Od osób, których dotyczą
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-01-04
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-01-04

Status zbioru:
aktywny

60. Z/2/344

(Dopiewski Budżet Obywatelski)

01 - nazwa zbioru danych:
Dopiewski Budżet Obywatelski
02 - oznaczenie administratora danych:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-31-33-416, REGON: 631258738
03 - oznaczenie przedstawiciela ADO:
04 - oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych:
05 - podstawa prawna:
1. Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących.
2. Przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa:
a) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
b) Uchwała nr XXI/301/16 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 sierpnia 2016 r.
c) Zarządzenie Nr 157/2016 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 20 września 2016 r.
06 - cel przetwarzania danych w zbiorze:
1. Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
2. Przeprowadzenie, ocena, wdrożenie i realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców Gminy Dopiewo w
ramach konsultacji społecznych na dany rok, w tym:
a) Prowadzenie ewidencji uprawnionych osób wnioskujących o ujęcie zadań w budżecie obywatelskim
b) Prowadzenie ewidencji uprawnionych osób uczestniczących w głosowaniu na zadania w budżecie
obywatelskim
07 - opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
W zakresie zgłaszania propozycji zadań w budżecie obywatelskim: pełnoletni i zameldowani mieszkańcy Gminy
Dopiewo. W zakresie głosowania nad budżetem obywatelskim: pełnoletni i zameldowani mieszkańcy Gminy
Dopiewo
08 - zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
nazwiska i imiona, adres zamieszkania, PESEL, nr telefonu, adres e-mail
09 - sposób zbierania danych do zbioru:
Od osób, których dotyczą
10 - sposób udostępniania:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
11 - oznaczenie odbiorcy:
12 - państwa trzecie:
13 - data wpisu do rejestru:
2016-09-30
14 - data ostatniej aktualizacji informacji:
2016-09-30
Status zbioru:
aktywny

