Arkusz1
l.p.

Nazwa zbioru danych
osobowych

Administrator Danych/ siedziba Data wpisania
REGON
zbioru do
rejestru

Data
ostatniej
aktualizacji

1

Rodzaj
Zakres
Data wykreślenia
Podmiot,
zmiany
wprowadzonych
zbioru
któremu
(aktualizacja
zmian
powierzono
wykreślenie)
przetwarzanie
danych ze
zbioru /adres
jego siedziby/

Skargi i wnioski (w tym
rejestr)

Burmistrz Miasta Radzionków 41922 Radzionków ul. Męczenników
Oświęcimia 42 Regon 276258807

03.12.2015r.

25.01.2016r.

2

Rejestr mieszkańców i
rejestr zamieszkania
cudzoziemców

Burmistrz Miasta Radzionków 41922 Radzionków ul. Męczenników
Oświęcimia 42 Regon 276258807

25.01.2016r.

Nowy wpis

3

Zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych

Burmistrz Miasta Radzionków 41922 Radzionków ul.
Męczenników Oświęcimia 42
Regon 276258807

03.12.2015r.

25.01.2016r. Aktualizacja

zmiana podstawy
prawnej, zmiana
opisu kategorii
osób, których dane
są przetwarzane w
zbiorze, zmiana
zakresu danych
przetwarzanych w
zbiorze

ustawa z dnia 26 października 1982r. o
Dopełnienie
osoby prowadzące działalność gospodarczą w
nazwiska i imiona, Numer Identyfikacji
wychowaniu w trzeźwości i
obowiązków
zakresie sprzedaży detalicznej napojów
Podatkowej, seria i numer dowodu osobistego,
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.
określonych
alkoholowych
numer telefonu, adres e-mail
U. z 2015r., poz. 1286), Art. 23 ust.1 pkt przepisami prawa
2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.
z 2015r., poz. 2135)

4

Rejestr osób na potrzeby Burmistrz Miasta Radzionków 41922 Radzionków ul.
przeprowadzenia
Męczenników Oświęcimia 42
kwalifikacji wojskowej
Regon 276258807
oraz założenia ewidencji
wojskowej

03.12.2015r.

25.01.2016r. Aktualizacja

zmiana podstawy
prawnej

ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o
Dopełnienie
osoby, które w danym roku kończą 19 lat życia
powszechnym obowiązku obrony
obowiązków
oraz pozostałe osoby, podlegające w bieżącym
Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z
określonych
roku kwalifikacji wojskowej
2015 r., 827), Art. 23 ust.1 pkt 2 ustawy z przepisami prawa
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.
2135)

5

Lista osób podlegających Burmistrz Miasta Radzionków 41922 Radzionków ul.
kwalifikacji wojskowej
Męczenników Oświęcimia 42
Regon 276258807

03.12.2015r.

25.01.2016r. Aktualizacja

zmiana podstawy
prawnej

ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o
Dopełnienie
osoby, które w danym roku kończą 19 lat życia
powszechnym obowiązku obrony
obowiązków
oraz pozostałe osoby, podlegające kwalifikacji
Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z
określonych
wojskowej
2015 r., 827), Art. 23 ust.1 pkt 2 ustawy z przepisami prawa
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.
2135)

Aktualizacja

zmiana podstawy
prawnej, zakresu
danych
przetwarzanych w
zbiorze

Podstawa prawna upoważniająca do
prowadzenia zbioru danych

Cel
przetwarzania
danych w
zbiorze

ustawa z dnia 14 czerwca 960r. Kodeks
Dopełnienie
postępowania administracyjnego (t.j. Dz.
obowiązków
U. z 2016r., poz. 23 ), Rozporządzenie
określonych
Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. przepisami prawa
w sprawie organizacji przyjmowania i
rozpatrywania skarg i wniosków, (Dz. U.
z 2002 r., Nr 5, poz. 46), Rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych (Dz.U. z 2011 r., Nr 14,
poz. 67 ze sprost.), Art. 23 ust.1 pkt 2
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z
2015r., poz. 2135)

Opis kategorii osób, których dane są
przetwarzane w zbiorze

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

Sposób
zbierania
danych do
zbioru

Sposób
udostępniania
danych ze
zbioru

osoby fizyczne

nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub
pobytu, numery telefonów, adres poczty
elektronicznej

od osób,
których
dotyczą

Dane nie są
udostępniane
podmiotom
innym, niż
upoważnione na
podstawie
przepisów prawa

ustawa z dnia 24 września 2010r. o
Dopełnienie
aktualni i byli mieszkańcy gminy Radzionków
ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2015r.,
obowiązków
poz. 388), Art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z
określonych
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych przepisami prawa
osobowych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.
2135)

Strona 1

nazwiska i imiona, nazwisko rodowe, imiona i
od osób,
Dane nie są
nazwiska rodowe rodziców, data urodzenia,
których
udostępniane
miejsce urodzenia, kraj urodzenia, oznaczenie
dotyczą z
podmiotom
aktu urodzenia i USC, w którym został
innych
innym, niż
sporządzony, płeć, numer PESEL,
źródeł niż upoważnione na
obywatelstwo, imię i nazwisko oraz numer
osoba,
podstawie
PESEL małżonka, data zawarcia związku
której dane przepisów prawa
małżeńskiego, oznaczenie aktu małżeństwa w
dotyczą
którym został sporządzony, data rozwiązania
małżeństwa i oznaczenie Sądu, w którym został
sporządzony, data zgonu małżonka i USC, w
którym został sporządzony, adres i darta
zameldowania na pobyt stały, kraj miejsca
zamieszkania, adres i data zameldowania na
pobyt czasowy oraz data upływu
deklarowanego pobytu, data wymeldowania z
miejsca pobytu stałego i czasowego, data
wyjazdu poza granice RP powyżej 6 mies. i data
powrotu, seria, numer i data ważności
ostatniego wydanego dowodu
osobistego,oznaczenie organu, data zgonu,
numer aktu zgonu i oznaczenie USC, w którym
został sporządzony

Oznaczenie
Informacja o
odbiorcy
przekazaniu
danych lub danych do państwa
kategorii
trzeciego (nazwa i
odbiorców
adres siedziby lub
którym dane
nazwisko i imię
mogą być
podmiotu)
przekazywane
Dane nie są
przekazywane
państwu trzeciemu

Komórka
organizacyjna

SO

Dane nie są
przekazywane
państwu trzeciemu

SW

Dane nie są
udostępniane
podmiotom
innym, niż
upoważnione na
podstawie
przepisów prawa

Dane nie są
przekazywane
państwu trzeciemu

SW

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data
urodzenia, miejsce urodzenia,adres
zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny
PESEL, seria i numer dowodu osobistego

z innych
Dane nie są
źródeł, niż
udostępniane
osoba której
podmiotom
dane
innym, niż
dotyczą
upoważnione na
podstawie
przepisów prawa

Dane nie są
przekazywane
państwu trzeciemu

SW

nazwisko i imiona, imiona rodziców, data
urodzenia, miejsce urodzenia, adres
zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny
PESEL, seria i numer dowodu osobistego

z innych
Dane nie są
źródeł, niż
udostępniane
osoba której
podmiotom
dane
innym, niż
dotyczą
upoważnione na
podstawie
przepisów prawa

Dane nie są
przekazywane
państwu trzeciemu

SW

od osób,
których
dotyczą
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Burmistrz Miasta Radzionków 41Rejestr osób o
nieuregulowanym stosunku 922 Radzionków ul. Męczenników
Oświęcimia 42 Regon 276258807
do służby wojskowej

03.12.2015r.

25.01.2016r. Aktualizacja

zmiana podstawy
prawnej

ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o
Dopełnienie
powszechnym obowiązku obrony
obowiązków
Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z
określonych
2015 r., 827), Art. 23 ust.1 pkt 2 ustawy z przepisami prawa
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.
2135)

nazwisko i imiona, imiona rodziców, data
urodzenia, miejsce urodzenia, adres
zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny
PESEL, seria I numer dowodu osobistego

z innych
Dane nie są
źródeł, niż
udostępniane
osoba której
podmiotom
dane
innym, niż
dotyczą
upoważnione na
podstawie
przepisów prawa

Dane nie są
przekazywane
państwu trzeciemu

SW

7

Zbiór decyzji w sprawach Burmistrz Miasta Radzionków 41922 Radzionków ul. Męczenników
żołnierzy oraz osób
Oświęcimia 42 Regon 276258807
podlegających
powszechnemu
obowiązkowi obrony

03.12.2015r.

25.01.2016r. Aktualizacja

zmiana podstawy
prawnej

ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o
Dopełnienie
żołnierze, uprawnieni członkowie rodzin, osoby
nazwiska i imiona, imiona rodziców, data
powszechnym obowiązku obrony
obowiązków
podlegające powszechnemu obowiązkowi
urodzenia, miejsce urodzenia, adres
Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z
określonych
obrony
zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny
2015 r., 827), Art. 23 ust.1 pkt 2 ustawy z przepisami prawa
PESEL, miejsce pracy, zawód, wykształcenie,
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
seria i numer dowodu osobistego, numer
osobowych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.
telefonu, stan cywilny i rodzinny, tytuł prawny
2135)
do lokalu

od osób,
Dane nie są
których
udostępniane
dotyczą, z
podmiotom
innych
innym, niż
źródeł niż upoważnione na
osoba,
podstawie
której dane przepisów prawa
dotyczą

Dane nie są
przekazywane
państwu trzeciemu

SW

Burmistrz Miasta Radzionków 41922 Radzionków ul. Męczenników
Oświęcimia 42 Regon 276258807

03.12.2015r.

25.01.2016r.

Aktualizacja zmiana podstawy
prawnej

ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o
Dopełnienie
powszechnym obowiązku obrony
obowiązków
Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z
określonych
2015 r., 827), Art. 23 ust.1 pkt 2 ustawy z przepisami prawa
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.
2135)

osoby, na które nałożono obowiązek
wykonywania świadczeń osobistych lub
rzeczowych

z innych
Dane nie są
źródeł niż
udostępniane
osoba,
podmiotom
której dane
innym, niż
dotyczą
upoważnione na
podstawie
przepisów prawa

Dane nie są
przekazywane
państwu trzeciemu

SW

Ewidencja dzierżawców i Burmistrz Miasta Radzionków 41922 Radzionków ul.
użytkowników wieczystych
Męczenników Oświęcimia 42
276258807

03.12.2015r.

25.01.2016r.

Aktualizacja zmiana podstawy
prawnej, zmiana
opisu kategorii
osób, których dane
są przetwarzane w
zbiorze

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o
Ewidencja zmian
gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. wynikających z
z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.), Art. 23
obrotu
ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
nieruchomościam
1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.
i
Dz. U. z 2015r., poz. 2135)

osoby fizyczne

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data
od osób,
Dane nie są
urodzenia, miejsce urodzenia, adres
których
udostępniane
zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny dotyczą, z
podmiotom
PESEL, NIP, seria i numer dowodu osobistego,
innych
innym, niż
numer telefonu
źródeł niż upoważnione na
osoba,
podstawie
której dane przepisów prawa
dotyczą

Dane nie są
przekazywane
państwu trzeciemu

KM

ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o
Dopełnienie
aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r.,
obowiązków
poz. 1741 z późn. zm.), ustawa z dnia 24 określonych w
września 2010 o ewidencji ludności (t.j. przepisach prawa
Dz. U z 2015r., poz.388), ustawa z dnia 6
sierpnia 2010r. o dowodach osobistych
(DZ. U. z 2010r., Nr 167, poz.1131)
ustawa z dnia 17 października 2008r. o
zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr
220, poz. 1414 z późn. zm.) ustawa z dnia
25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i
opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2082
z późn. zm.), Art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 16 grudnia 2015r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.
2135)

osoby fizyczne,

nazwisko , nazwisko rodowe, imiona; imiona,
nazwiska i nazwiska rodowe rodziców; daty
urodzenia;miejsce urodzenia; adres
zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny
PESEL; wykształcenie; seria i numer dowodu
osobistego;data i numer sporządzenia aktu:
urodzenia, małżeństwa, zgonu; data i miejsce
zawarcia małżeństwa;data i miejsce zgonu;
płeć; stan cywilny; imię, nazwisko,nazwisko
rodowe małżonka; nazwisko po zawarciu
małżeństwa;data unieważnienia aktu
małżeństwa, urodzenia, zgonu; data oraz
sygnatura orzeczenia o rozwodzie, separacji; ;
imię nadane z urzędu,
data i numer orzeczenia sądu ustalającego
ojcostwo, zaprzeczającego ojcostwo,
przysposabiającego dziecko; imię i nazwisko
osoby przysposabiającej dziecko,

od osób,
Dane nie są
których
udostępniane
dotyczą, z
podmiotom
innych
innym, niż
źródeł niż upoważnione na
osoba,
podstawie
której dane przepisów prawa
dotyczą

Dane nie są
przekazywane
państwu trzeciemu

BU

osoby fizyczne

nazwiska i imiona, rodziców, data urodzenia,
miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub
pobytu, numer ewidencyjny PESEL, NIP,
miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i
numer dowodu osobistego, numer telefonu

od osób,
Dane nie są
których
udostępniane
dotyczą, z
podmiotom
innych
innym, niż
źródeł niż upoważnione na
osoba,
podstawie
której dane przepisów prawa
dotyczą

Dane nie są
przekazywane
państwu trzeciemu

SO

wyłącznie
od osób,
których
dotyczą

Dane nie są
przekazywane
państwu trzeciemu

SO

8

9

Świadczenia osobiste i
rzeczowe

osoby, podlegające powszechnemu
obowiązkowi służby wojskowej, które nie
zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej

10

Urząd Stanu Cywilnego

Burmistrz Miasta Radzionków 41922 Radzionków ul.
Męczenników Oświęcimia 42
Regon 276258807

03.12.2015r.

25.01.2016r. Aktualizacja

11

Archiwum Zakładowe

Burmistrz Miasta Radzionków 41922 Radzionków ul.
Męczenników Oświęcimia 42
Regon 276258807

03.12.2015r.

25.01.2016r. Aktualizacja

zmiana podstawy
prawnej

ustawa z dnia 14 lipca 1983r.
Dopełnienie
narodowym zasobie archiwalnym i
obowiązków
archiwach (Dz. U. z 2015r., poz. 1446 z
określonych
późn. zm.), Rozporządzenie Prezesa Rady przepisami prawa
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych (Dz. U.
z 2011r., Nr 14, poz. 67 ze sprost.), Art.
23 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.
Dz. U. z 2015r., poz. 2135)

12

Zbiór upoważnień i
pełnomocnictw

Burmistrz Miasta Radzionków 41922 Radzionków ul.
Męczenników Oświęcimia 42
Regon 276258807

03.12.2015r.

25.01.2016r.

zbiór ustawowo
zwolniony z
obowiązku
zgłoszenia do
rejestracji zgodnie
z art. 43 ust.4
ustawy o ochronie
danych osobowych

ustawa z dnia 8 marca 1990r. o
Udzielanie
pracownicy samorządowi Urzędu Miasta
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr upoważnień i
Radzionków oraz miejskich jednostek
142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawa z
pełnomocnictw organizacyjnych , osoby spoza Urzędu Miasta
dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny przez Burmistrza
realizujące zadania gminy na podstawie
(Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
Miasta
zawartych umów-zleceń lub umów
ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Radzionków, w
postępowania administracyjnego (Dz. U. z celu realizacji
2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), Art. zadań gminy
23 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.
Dz. U. z 2015r., poz. 2135)

Wykreślenie

Strona 2

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data
urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu,
miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i
numer dowodu osobistego, numer telefonu

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data
urodzenia, miejsce urodzenia, adres
zamieszkania lub pobytu, nr ewidencyjny
PESEL, miejsce pracy, zawód, seria i numer
dowodu osobistego

Dane nie są
udostępniane
podmiotom
innym, niż
upoważnione na
podstawie
przepisów prawa
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Akcja Kurierska Urzędu
Miasta Radzionków

Burmistrz Miasta Radzionków 41922 Radzionków ul.
Męczenników Oświęcimia 42
Regon 276258807

03.12.2015r.

25.01.2016r.

14

Burmistrz Miasta Radzionków 41Rejestr licencji na
922 Radzionków ul.
wykonywanie transportu
Męczenników Oświęcimia 42
drogowego taksówką
Regon 276258807

03.12.2015r.

25.01.2016r. Aktualizacja

Burmistrz Miasta Radzionków 41922 Radzionków ul.
Męczenników Oświęcimia 42
Regon 276258807

03.12.2015r.

Ewidencja podatników Burmistrz Miasta Radzionków 41922 Radzionków ul.
podatków i opłat lokalnych
Męczenników Oświęcimia 42
Regon 276258807

03.12.2015r.

Burmistrz Miasta Radzionków 41922 Radzionków ul.
Męczenników Oświęcimia 42
Regon 276258807

03.12.2015r.

18

Zbiór decyzji w sprawie Burmistrz Miasta Radzionków 41922 Radzionków ul.
dofinansowania kosztów
Męczenników Oświęcimia 42
kształcenia pracowników
Regon 276258807
młodocianych

03.12.2015r.

25.01.2016r. Aktualizacja

19

Burmistrz Miasta Radzionków 41Ewidencja wniosków i
922 Radzionków ul.
zezwoleń na prowadzenie
Męczenników Oświęcimia 42
hodowli lub utrzymywanie
Regon 276258807
psa rasy uznawanej za
agresywną

03.12.2015r.

25.01.2016r. Aktualizacja

20

Burmistrz Miasta Radzionków 41Lista uczestników
922 Radzionków ul.
Programu Ograniczania
Męczenników Oświęcimia 42
Niskiej Emisji dla Gminy
Regon 276258807
Radzionków

03.12.2015r.

25.01.2016r. Aktualizacja

15

16

17

Centralny Rejestr
Kancelaryjny-Rejestr
umów

Rejestr VAT

Aktualizacja zmiana podstawy
prawnej

ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o
Dopełnienie
pracownicy Urzędu Miasta Radzionków oraz
nazwiska i imiona, data urodzenia, adres
z innych
Dane nie są
powszechnym obowiązku obrony
obowiązków
osoby spoza urzędu, na które zostały nałożone zamieszkania lub pobytu, miejsce pracy, zawód, źródeł niż
udostępniane
Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z
określonych w
świadczenia osobiste
wykształcenie, seria i numer dowodu
osoba,
podmiotom
2015r., poz. 827), Art. 23 ust. 1 pkt 2 przepisach prawa
osobistego, numer telefonu
której dane
innym, niż
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o
dotyczą
upoważnione na
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z
podstawie
2015r., poz. 2135)
przepisów prawa

Dane nie są
przekazywane
państwu trzeciemu

SW

zmiana podstawy
prawnej

ustawa z dnia 6 września 2001r. o
Dopełnienie
przedsiębiorcy ubiegający się o udzielenie
transporcie drogowym (Dz. U. z 2013r.
obowiązków licencji na wykonywanie transportu drogowego
Poz. 1414), Art. 23 ust.1 pkt 2 ustawy z określonych w
taksówką
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych przepisach prawa
osobowych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.
2135)

25.01.2016r. Wykreślenie

zbiór ustawowo
zwolniony z
obowiązku
zgłoszenia do
rejestracji zgodnie
z art. 43 ust.4
ustawy o ochronie
danych osobowych

Zarządzenie wewnętrzne Nr 3/06
Kierownika Miasta RadzionkówBurmistrza Miasta Radzionków z dnia 16
lutego 2006r. w sprawie prowadzenia
Rejestru Umów, Art. 23 ust.1 pkt 2
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z
2015r., poz. 2135)

25.01.2016r. Aktualizacja

zmiana podstawy
prawnej, opisu
kategorii osób,
których dane są
przetwarzane w
zbiorze

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data
urodzenia, miejsce urodzenia, adres
zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny
PESEL, NIP, miejsce pracy, seria i numer
dowodu osobistego, numer telefonu , seria i
numer prawa jazdy, seria i numer dowodu
rejestracyjnego

od osób,
których
dotyczą

Dane nie są
udostępniane
podmiotom
innym, niż
upoważnione na
podstawie
przepisów prawa

Dane nie są
przekazywane
państwu trzeciemu

SW

osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości
prawnej

nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub
pobytu, nazwa firmy oraz jego siedziba

od osób,
których
dotyczą

Dane nie są
udostępniane
podmiotom
innym, niż
upoważnione na
podstawie
przepisów prawa

Dane nie są
przekazywane
państwu trzeciemu

FK

ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o
Dokonywanie
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z wymiaru, pobór i
2014r., poz. 849 z późn. zm.), Art. 23
windykacja
ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
podatków i opłat
1997r. o ochronie danych osobowych
lokalnych
(t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2135)

osoby fizyczne

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data
urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu,
numer ewidencyjny PESEL, NIP

od osób,
których
dotyczą

Dane nie są
udostępniane
podmiotom
innym, niż
upoważnione na
podstawie
przepisów prawa

Dane nie są
przekazywane
państwu trzeciemu

FP

ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku
Ewidencja
od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. prowadzona jest
Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), Art. 23
w celu
ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
prawidłowego
1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. odprowadzenia
Dz. U. Z 2015r., poz. 2135)
podatku VAT do
Urzędu
Skarbowego

osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki
organizacyjne, w tym spółki nie posiadające
osobowości prawnej

nazwiska i imiona, imiona rodziców, adres
zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny
PESEL, NIP

od osób,
których
dotyczą

Dane nie są
udostępniane
podmiotom
innym, niż
upoważnione na
podstawie
przepisów prawa

Dane nie są
przekazywane
państwu trzeciemu

FP

zmiana podstawy
prawnej, zmiana
komórki
organizacyjnej, w
której zbiór jest
przetwarzany,
zgodnie z
Regulaminem
Organizacyjnym
zmiana podstawy
prawnej

ustawa z dnia 7 września 1991r. o
Wydanie decyzji
systemie oświaty (Dz. U. z 2015r., poz.
w sprawie
2156 z późn. zm.), Art. 23 ust.1 pkt 2
dofinansowania
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ochronie
kosztów
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015r.,
kształcenia
poz. 2135)
pracowników
młodocianych

pracodawcy, pracownicy młodociani

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data
urodzenia, miejsce urodzenia, adres
zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny
PESEL, NIP, miejsce pracy, zawód,
wykształcenie, numer telefonu

od osób,
których
dotyczą

Podmiotom
innym, niż
upoważnione na
podstawie
przepisów prawa

Dane nie są
przekazywane
państwu trzeciemu

So

nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub
pobytu, numer telefonu

od osób,
których
dotyczą

Dane nie są
udostępniane
podmiotom
innym, niż
upoważnione na
podstawie
przepisów prawa

Dane nie są
przekazywane
państwu trzeciemu

KE

zmiana podstawy
prawnej

ustawa z dnia 8 marca 1990r. o
Konieczność
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
utworzenia listy
2015r., poz. 1515 z późn. zm.), Art. 23
uczestników
ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
Programu
1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Ograniczania
Dz. U. z 2015r., poz. 2135)
Niskiej Emisji dla
Gminy
Radzionków, dla
celów realizacji
programu
kontroli
zobowiązań
umownych

nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub
pobytu, NIP, seria i numer dowodu osobistego,
numer telefonu

od osób,
których
dotyczą

Dane nie są
udostępniane
podmiotom
innym, niż
upoważnione na
podstawie
przepisów prawa

Dane nie są
przekazywane
państwu trzeciemu

KE

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o
ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013r.,
poz. 856 z późn. zm.), Art. 23 ust.1 pkt 2
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z
2015r., poz. 2135)

Strona 3

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
zarządzeniu

Kontrola
osoby fizyczne, które wystąpiły z wnioskiem o
wykonania przez wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli
wnioskodawców
lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za
zapisów decyzji,
agresywną
sprawozdawczoś
ć

osoby fizyczne –mieszkańcy gminy
Radzionków, którzy przystąpili do Programu
Ograniczania Niskiej Emisji

Arkusz1
21

22

23

Burmistrz Miasta Radzionków 41Ewidencja wniosków i
922 Radzionków ul.
zezwoleń na wycięcie drzew
Męczenników Oświęcimia 42
lub krzewów
Regon 276258807

03.12.2015r.

25.01.2016r. Aktualizacja

zmiana podstawy
prawnej

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015r.,
poz. 1651), Art. 23 ust.1 pkt 2 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.
2135)

Kontrola
osoby fizyczne, które wystąpiły z wnioskiem o
wykonania przez
wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub
wnioskodawców
krzewów
zapisów decyzji,
sprawozdawczoś
ć, umorzenie,
bądź pobranie
naliczonych opłat
za wycinkę

nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub
pobytu

od osób,
Dane nie są
których
udostępniane
dotyczą, z
podmiotom
innych
innym, niż
źródeł niż upoważnione na
osoba,
podstawie
której dane przepisów prawa
dotyczą

Dane nie są
przekazywane
państwu trzeciemu

KE

Burmistrz Miasta Radzionków 41922 Radzionków ul.
Męczenników Oświęcimia 42
Regon 276258807

03.12.2015r.

25.01.2016r. Aktualizacja

zmiana podstawy
prawnej

ustawa z dnia 13 września 1996r. o
Kontrola
właściciele nieruchomości z terenu gminy,
utrzymaniu czystości i porządku w
częstotliwości które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej
gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze
opróżniania
zm.), Art. 23 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29
zbiorników
sierpnia 1997r. o ochronie danych
bezodpływowych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.
, podstawa oraz
2135)
uzyskanie
informacji do
opracowania
planu rozwoju
sieci
kanalizacyjnej,
kontrola
częstotliwości i
sposobu
pozbywania się
komunalnych
osadów
ściekowych

nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub
pobytu, numer telefonu

z innych
Dane nie są
źródeł niż
udostępniane
osoba,
podmiotom
której dane
innym, niż
dotyczą
upoważnione na
podstawie
przepisów prawa

Dane nie są
przekazywane
państwu trzeciemu

KE

Burmistrz Miasta Radzionków 41Ewidencja umów
922 Radzionków ul.
zawartych na odbieranie
Męczenników Oświęcimia 42
odpadów komunalnych od
Regon 276258807
właścicieli nieruchomości

03.12.2015r.

25.01.2016r. Aktualizacja

zmiana podstawy
prawnej

ustawa z dnia 13 września 1996r. o
Kontrola
utrzymaniu czystości i porządku w
wykonywania
gminach (t.j. Dz. U. z 2013r. Nr 1399 ze przez właścicieli
zm.), Art. 23 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 nieruchomości
sierpnia 1997r. o ochronie danych
obowiązków
osobowych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.
wynikających z
2135)
ustawy o
utrzymaniu
czystości i
porządku w
gminach

nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub
pobytu

z innych
Dane nie są
źródeł niż
udostępniane
osoba,
podmiotom
której dane
innym, niż
dotyczą
upoważnione na
podstawie
przepisów prawa

Dane nie są
przekazywane
państwu trzeciemu

KE

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data
od osób,
Dane nie są
urodzenia, miejsce urodzenia, adres
których
udostępniane
zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny dotyczą, z
podmiotom
PESL, seria i numer dowodu osobistego, numer
innych
innym, niż
telefonu, nazwisko rodowe, stan majątkowy,
źródeł niż upoważnione na
wysokość dochodów,
osoba,
podstawie
numer, seria i nr blankietu prawa jazdy,
której dane przepisów prawa
data wydania pierwszych uprawnień
dotyczą
kategoria/e prawa jazdy, seria i nr prawa jazdy
seria i nr paszportu
karta stałego pobytu i inne, jako dokumenty
potwierdzające tożsamość
wizerunek - zarejestrowany za pomocą
miejskiego monitoringu
nr legitymacji bez/i/lub ze zdjęciem
dane osobowe ujawnione w miejscu ujawniania
"dzikich wysypisk" wszelkiego typu odpadów,
nazwa i siedziba firm kontrolowanych w
związku z realizacją zadań wynikających z
przepisów prawnych dot. straży
gminnych/miejskich,
nr rejestracyjny pojazdu - dotyczy uczestników
zdarzeń drogowych i innych zdarzeń dot.
pojazdów,
seria i numer dowodu rejestracyjnego - dotyczy
uczestników zdarzeń drogowych;
seria i numer polisy ubezpieczeniowej - dotyczy
data urodzenia, numer ewidencyjny PESEL,
z innych
Dane nie są
miejsce pracy, zawód, wykształcenie,
źródeł niż
udostępniane
wynagrodzenie
osoba,
podmiotom
której dane
innym, niż
dotyczą
upoważnione na
podstawie
przepisów prawa

Sąd Rejonowy,
Dane nie są
Prokuratura,
przekazywane
Policja, Straże państwu trzeciemu
Gminne/Miejskie
,Powiatowy
Inspektor
Sanitarny w
Bytomiu, inne
organy lub
podmioty na
podstawie KPA
lub KPC

BM

Dane nie są
przekazywane
państwu trzeciemu

ZPO

Ewidencja zbiorników
bezodpływowych i
przydomowych
oczyszczalni ścieków

24

Ochrona porządku i
spokoju publicznego

Burmistrz Miasta Radzionków 41922 Radzionków ul.
Męczenników Oświęcimia 42
Regon 276258807

03.12.2015r.

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o
strażach gminnych (Dz. U. z 2013r., poz.
1399 ze zm.), Art. 23 ust.1 pkt 2 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.
2135)

25

System Informacji
Oświatowej

Burmistrz Miasta Radzionków 41922 Radzionków ul.
Męczenników Oświęcimia 42
Regon 276258807

03.12.2015r.

ustawa z dnia 19 lutego 2004r. o systemie Sporządzanie
informacji oświatowej (Dz. U. z 2004r. Nr
informacji
49 poz. 463 z późn. zm.), Art. 23 ust.1 sprawozdawczej
pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z
2014r., poz. 1182)

Strona 4

Osoby
zgłaszające o
fakcie zaistnienia
przestępstwa,
wykroczenia,
czynie
zabronionym lub
innych
zdarzaniach
będących w
zainteresowaniu
STraży Miejskiej,
Policji,
Prokuratury,
Sądów oraz
innych

właściciele nieruchomości z terenu gminy

osoby zgłaszające różnego typu interwencje,
osoby zgłaszające o fakcie zaistnienia
przestępstwa, wykroczenia, czynie zabronionym
lub innych zdarzaniach będących w
zainteresowaniu Straży Miejskiej, Policji,
Prokuratury, Sądów oraz innych organów, z
którymi współpracuje Straż Miejska w ramach
odrębnych przepisów prawa,
osoby legitymowane przez strażników zgodnie
z posiadanymi, ustawowymi uprawnieniami;
osoby nietrzeźwe doprowadzone do Izby
Wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania;
osoby ujęte do wykroczeń i przestępstwa
i/lub/oraz delictów cywilno-prawnych;
osoby wskazane lub ustalone do wykroczeń lub
przestępstw;
osoby, których wizerunek został zarejestrowany
za pomocą urządzeń monitoringu wizyjnego;
świadkowie ustaleni, wskazani bądź
przesłuchiwani w sprawach o wykroczenia;
świadkowie ustaleni lub wskazani w związku z
zaistnieniem przestępstw;
osoby organizujące imprezy masowe;
osoby zakłócające porządek lub spokój
publiczny;
osoby konwojowane przez Straż Miejską;
osoby ewakuowane z miejsc zagrożonych (np.;
osoby zatrudnione w placówkach oświatowych
prowadzonych przez gminę Radzionków

Arkusz1
Burmistrz Miasta Radzionków 41922 Radzionków ul.
Męczenników Oświęcimia 42
Regon 276258807

03.12.2015r.

25.01.2016r. Aktualizacja

27

Rejestr wypisów i wyrysów Burmistrz Miasta Radzionków 41922 Radzionków ul.
z miejscowego planu
Męczenników Oświęcimia 42
zagospodarowania
Regon 27258807
przestrzennego gminy

03.12.2015r.

25.01.2016r.

Aktualizacja

28

Wnioski o udostępnienie Burmistrz Miasta Radzionków 41922 Radzionków ul.
informacji publicznej,
Męczenników Oświęcimia 42
Wnioski o ponowne
Regon 276258807
wykorzystanie informacji
publicznej

03.12.2015r.

25.01.2016r.

Aktualizacja

29

Rejestr umów z osobami
fizycznymi

Burmistrz Miasta Radzionków 41922 Radzionków ul.
Męczenników Oświęcimia 42
Regon 276258807

03.12.2015r.

30

Rejestr wniosków o zakup Burmistrz Miasta Radzionków 41922 Radzionków ul.
drewna opałowego
Męczenników Oświęcimia 42
Regon 276258807

31

32

26

ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o
Rejestracja i
narodowym zasobie archiwalnym i
obieg
archiwach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1446 z
dokumentów
późn. zm.)
wpływających do
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o
urzędu
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1515 z późn. zm.)
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz.
U. z 2016r., poz. 23), Art. 23 ust.1 pkt 2
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z
2015r., poz. 2135)

wszyscy petenci urzędu

zmiana podstawy
prawnej, zmiana
kategorii osób,
których dane są
przetwarzane w
zbiorze

ustawa z dnia 27 marca 2003r. o
Udostępnianie
planowaniu i zagospodarowaniu
informacji o
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. przeznaczeniu
199 ze zm.), uchwała Nr LVI/471/2010 z nieruchomości w
dnia 30.09.2010r. w sprawie uchwalenia
miejscowym
miejscowego planu zagospodarowania
planie
przestrzennego Gminy Radzionków (Dz. zagospodarowani
Urz. Woj. Śl. z dnia 28.12.2014r., Nr a przestrzennego
278, poz. 4672), Art. 23 ust.1 pkt 2
Gminy
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o
Radzionków
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z
2015r., poz. 2135)

osoby fizyczne

nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub
pobytu, numer telefonu

od osób,
których
dotyczą

zmiana nazwy
zbioru (bez
rejestr). Rejestr
jest prowadzony
bez danych
osobowych,
zmiana podstawy
prawnej

ustawa z dnia 6 września 2001 r. o
Dopełnienie
dostępie do informacji publicznej (Dz. U.
obowiązków
z 2015r., poz. 2058 z późn. zm.)
określonych w
rozporządzenie Ministra Administracji i przepisach prawa
Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w
sprawie wzoru wniosku o ponowne
wykorzystanie informacji publicznej (Dz.
U. poz. 94), Art. 23 ust.1 pkt 2 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.
2135)

osoby fizyczne

nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub
pobytu, numer telefonu , adres poczty
elektronicznej

25.01.2016r. Wykreślenie

zbiór ustawowo
zwolniony z
obowiązku
zgłoszenia do
rejestracji zgodnie
z art. 43 ust.4
ustawy o ochronie
danych osobowych

przetwarzanie jest konieczne do realizacji
Zawieranie
umowy, gdy osoba, której dane dotyczą umów na usługi
jest jej stroną lub, gdy jest to niezbędne do wynikające z
podjęcia działań przed zawarciem umowy
zadań
na żądanie osoby, której dane dotyczą, przeznaczonych
Art. 23 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29
do wykonania
sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.
2135)

osoby fizyczne

03.12.2015r.

25.01.2016r. Aktualizacja

zmiana komórki
organizacyjnej, w
której zbiór jest
prowadzony,
zgodnie z
Regulaminem
Organizacyjnym ,
zmiana podstawy
prawnej

Rejestr wniosków oraz Burmistrz Miasta Radzionków 41922 Radzionków ul.
umów dotacji na realizację
Męczenników Oświęcimia 42
zadań z zakresu ochrony
Regon 276258807
środowiska

03.12.2015r.

25.01.2016r. Aktualizacja
29.07.2016r. Poprawiono
kol. J

Ewidencja wniosków o Burmistrz Miasta Radzionków 41922 Radzionków ul.
udzielenie informacji o
Męczenników Oświęcimia 42
środowisku i jego ochronie
Regon 276258807

03.12.2015r.

25.01.2016r.

zmiana nazwy
zbioru, zmiana
podstawy prawnej,
zmiana celu
przetwarzania
danych w zbiorze,
zmiana opisu
kategorii osób,
których dane są
przetwarzane
zmiana podstawy
prawnej

System Elektronicznego
Obiegu Dokumentów
PROTON

Aktualizacja

zmiana podstawy
prawnej

Dane nie są
przekazywane
państwu trzeciemu

SO

Dane nie są
udostępniane
podmiotom
innym, niż
upoważnione na
podstawie
przepisów prawa

Dane nie są
przekazywane
państwu trzeciemu

KM

od osób,
których
dotyczą

Dane nie są
udostępniane
podmiotom
innym, niż
upoważnione na
podstawie
przepisów prawa

Dane nie są
przekazywane
państwu trzeciemu

SO

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data
urodzenia, miejsce urodzenia, adres
zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny
PESEL, NIP, miejsce pracy

od osób,
których
dotyczą

Dane nie są
udostępniane
podmiotom
innym, niż
upoważnione na
podstawie
przepisów prawa

Dane nie są
przekazywane
państwu trzeciemu

SP

ustawa z dnia 8 marca 1990r. o
Sprzedaż drewna osoby fizyczne, które wystąpiły z wnioskiem o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
opałowego
zakup drewna opałowego
2015r., poz. 1515 z późn. zm.), Art. 23 pochodzącego z
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
wycinek z pasów
1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. drogowych i
Dz. U. z 2015r., poz. 2135)
terenów
miejskich gminy
Radzionków

nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub
pobytu, numer telefonu

od osób,
których
dotyczą

Dane nie są
udostępniane
podmiotom
innym, niż
upoważnione na
podstawie
przepisów prawa

Dane nie są
przekazywane
państwu trzeciemu

KW

Przetwarzanie jest konieczne do realizcji
Dopełnienie
umowy, gdy osoba, której dane dotyczą
obowiązków
jest stroną lub gdy jest to niezbędne do
określonych
podjęcia działań przed zawarciem umowy przepisami prawa
na żądanie osoby, której dane dotyczą

osoby fizyczne

nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub
pobytu, numer telefonu,

od osób,
których
dotyczą

Dane nie są
udostępniane
podmiotom
innym, niż
upoważnione na
podstawie
przepisów prawa

Dane nie są
przekazywane
państwu trzeciemu

KE

art. 8 i 12 ustawy z dnia 3 października
Udzielanie
2008 roku o udostępnianiu informacji o
informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale
środowisku i
społeczeństwa w ochronie środowiska
jego ochronie,
oraz o ocenach oddziaływania na
egzekwowanie
środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z należnych opłat
późn. zm.), Art. 23 ust.1 pkt 2 ustawy z
za ich
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych udostępnianie
osobowych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.
2135)

osoby fizyczne, które wystąpiły z wnioskiem o
udzielenie informacji o środowisku i jego
ochronie

nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub
pobytu, numer telefonu , adres e-mail

od osób,
których
dotyczą

Dane nie są
udostępniane
podmiotom
innym, niż
upoważnione na
podstawie
przepisów prawa

Dane nie są
przekazywane
państwu trzeciemu

KE

Strona 5

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data
od osób,
Dane nie są
urodzenia, miejsce urodzenia, adres
których
udostępniane
zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny dotyczą, z
podmiotom
PESEL, NIP, miejsce pracy, zawód ,
innych
innym, niż
wykształcenie, seria i numer dowodu
źródeł niż upoważnione na
osobistego, numer telefonu,, dane do logowania
osoba,
podstawie
się do kont do EBOI
której dane przepisów prawa
dotyczą

Arkusz1
33

Ewidencja środków
trwałych

Burmistrz Miasta Radzionków 41922 Radzionków ul.
Męczenników Oświęcimia 42
Regon 273741839

03.12.2015r.

25.01.2016r.

Aktualizacja

zmiana podstawy
prawnej, zmiana
kategorii osób,
których dane są
przetwarzane w
zbiorze

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o
Ewidencja zmian
finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., wynikających z
poz. 885 ze zm.), ustawa z dnia 29
ruchu środków
września 1994r. o rachunkowości (Dz. U.
trwałych
z 2013r., poz. 330 ze zm.),
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10
grudnia 2010r. w sprawie klasyfikacji
środków trwałych, Art. 23 ust.1 pkt 2
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z
2015r., poz. 2135)

osoby fizyczne

nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub
pobytu

z innych
Dane nie są
źródeł niż
udostępniane
osoba,
podmiotom
której dane
innym, niż
dotyczą
upoważnione na
podstawie
przepisów prawa

Dane nie są
przekazywane
państwu trzeciemu

KM

34

Kandydaci na ławników

Burmistrz Miasta Radzionków 41922 Radzionków ul.
Męczenników Oświęcimia 42
Regon 276258807

03.12.2015r.

25.01.2016r.

Aktualizacja

ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o
Dopełnienie
ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U.
obowiązków
z 2015r., poz.133 z późn. zm.), Art. 23
określonych w
ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
przepisach prawa
1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.
Dz. U. z 2015r., poz. 2135)

osoby fizyczne

nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub
pobytu, numer ewidencyjny PESEL

z innych
Dane nie są
źródeł niż
udostępniane
osoba,
podmiotom
której dane
innym, niż
dotyczą
upoważnione na
podstawie
przepisów prawa

Dane nie są
przekazywane
państwu trzeciemu

SW

35

Dane osobowe radnych

Burmistrz Miasta Radzionków 41922 Radzionków ul.
Męczenników Oświęcimia 42
Regon 276258807

03.12.2015r.

25.01.2016r.

Aktualizacja

zmiana komórki
organizacyjnej, w
której zbiór jest
prowadzony,
zgodnie z
Regulaminem
Organizacyjnym,
zmiana podstawy
prawnej
zmiana podstawy
prawnej

ustawa z dnia 8 marca 1990r. o
Dopełnienie
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.,
obowiązków
poz. 1515 z późn. zm.) , Art. 23 ust.1 pkt określonych w
2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o
przepisach prawa
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z
2015r., poz. 2135)

Radni Rady Miasta Radzionków

nazwiska i imiona, data urodzenia, miejsce
urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu,
numer ewidencyjny PESEL, NIP, miejsce pracy,
zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu
osobistego, numer telefonu, numer konta
bankowego

od osób,
których
dotyczą

Dane nie są
udostępniane
podmiotom
innym, niż
upoważnione na
podstawie
przepisów prawa

Dane nie są
przekazywane
państwu trzeciemu

SO

36

Oświadczenia majątkowe Burmistrz Miasta Radzionków 41922 Radzionków ul.
radnych
Męczenników Oświęcimia 42
Regon 276258807

03.12.2015r.

25.01.2016r.

Aktualizacja

zmiana podstawy
prawnej

ustawa z dnia 8 marca 1990r. o
Dopełnienie
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.,
obowiązków
poz. 1515 z późn. zm.), Art. 23 ust.1 pkt
określonych
2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o
przepisami prawa
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z
2015r., poz. 2135)

Radni Rady Miasta Radzionków

nazwiska i imiona, data urodzenia, miejsce
urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu,
numer ewidencyjny PESEL, NIP, miejsce pracy,
dane o stanie majątkowym, prowadzonej
działalności, dochodach, miejscu położenia
posiadanej nieruchomości, zajmowanych
stanowiskach w spółkach prawa handlowego,
kopie zeznań podatkowych

od osób,
których
dotyczą

Dane nie są
udostępniane
podmiotom
innym, niż
upoważnione na
podstawie
przepisów prawa

Dane nie są
przekazywane
państwu trzeciemu

SO

37

Rejestr wniosków o wpis Burmistrz Miasta Radzionków 41922 Radzionków ul.
do Centralnej Ewidencji i
Męczenników Oświęcimia 42
Informacji o Działalności
Regon 276258807
Gospodarczej

03.12.2015r.

25.01.2016r.

Aktualizacja

zmiana podstawy
prawne, zmiana
zakresu danych
przetwarzanych w
zbiorze

ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie
Dopełnienie
osoby fizyczne ubiegające się o wpis do CIDG
nazwiska i imiona, imiona rodziców, data
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 obowiązków
prowadzonej przez Ministra Gospodarki
urodzenia, miejsce urodzenia, adres
r. poz. 584), Art. 23 ust.1 pkt 2 ustawy z określonych w
zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych przepisach prawa
PESEL, NIP, miejsce pracy, seria i numer
osobowych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.
dowodu osobistego, numer telefonu, adres
2135)
poczty elektronicznej, informacja o małżeńskiej
wspólności majątkowej, dane pełnomocnika:
imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, NIP,
obywatelstwo

od osób,
których
dotyczą

Dane nie są
udostępniane
podmiotom
innym, niż
upoważnione na
podstawie
przepisów prawa

Dane nie są
przekazywane
państwu trzeciemu

SW

38

Zbiór osób, które wystąpiły Burmistrz Miasta Radzionków 41922 Radzionków ul.
z wnioskiem o
Męczenników Oświęcimia 42
udostępnienie danych
Regon 276258807
osobowych z rejestru
mieszkańców oraz rejestru
zamieszkania
cudzoziemców

03.12.2015r.

25.01.2016r.

Aktualizacja

ustawa z dnia 24 września 2010r.r.o
dopełnienie
ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2015r.,
obowiązku
poz. 388), Art. 23 ust.1 pkt 2 ustawy z
wynikającego z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych w przepisów
osobowych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.
prawa
2135)

39

Burmistrz Miasta Radzionków 41Rejestr właścicieli
922 Radzionków ul.
nieruchomości
Męczenników Oświęcimia 42
zobowiązanych do złożenia
Regon 276258807
deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

03.12.2015r.

25.01.2016r.

Aktualizacja

zmiana nazwy
zbioru, zmiana
podstawy prawnej,
zmiana celu
przetwarzania
danych w zbiorze,
zmiana opisu
kategorii osób,
których dane są
przetwarzane,
zmiana podstawy
prawnej

40

Burmistrz Miasta Radzionków 41Rejestr wniosków o
922 Radzionków ul.
zobowiązanie do podjęcia
Męczenników Oświęcimia 42
leczenia odwykowego
Regon 276258807

03.12.2015r.

25.01.2016r.

Aktualizajca

zmiana podstawy
prawnej

Burmistrz Miasta Radzionków 41922 Radzionków ul.
Męczenników Oświęcimia 42
Regon 276258807

25.01.2016r.

Nowy wpis

41

Petycje

osoby fizyczne które wystąpiły z wnioskiem o
udostępnienie danych osobowych

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data
urodzenia, miejsce urodzenia, adres
zamieszkania lub pobytu, Numer ewidencyjny
PESEL, seria i numer dowodu osobistego,
nazwa wnioskodawcy, siedziba, e-mail

od osób,
Dane nie są
których
udostępniane
dane
podmiotom
dotyczą, z
innym, niż
innych
upoważnione na
źródeł niż
podstawie
osoba,
przepisów prawa
której dane
dotyczą

Dane nie są
przekazywane
państwu trzeciemu

SW

ustawa z dnia 13 września 1996r. o
Dopełnienie
właściciele nieruchomości z terenu Gminy
utrzymaniu czystości i porządku w
obowiązków
Radzionków (rozumie się przez to także
gminach (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1399 z określonych w
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych
późn. zm.), Art. 23 ust.1 pkt 2 ustawy z przepisach prawa
oraz jednostki organizacyjne i osoby
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
posiadające nieruchomości w zarządzie lub
osobowych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.
użytkowaniu, a także inne podmioty władające
2135)
nieruchomością)

nazwiska i imiona,data urodzenia, adres
zamieszkania lub pobytu, Numer ewidencyjny
PESEL, miejsce pracy, zawód, seria i numer
dowodu osobistego, numer telefonu,
ewentualne dane osób, pozyskane od
wnioskodawców, dla potrzeb ustalenia
okoliczności faktycznych i dowodowych

od osób,
Dane nie są
których
udostępniane
dotyczą, z
podmiotom
innych
innym, niż
źródeł niż upoważnione na
osoba,
podstawie
której dane przepisów prawa
dotyczą

Dane nie są
przekazywane
państwu trzeciemu

KE

ustawa z dnia 26 października 1982r. o
prowadzenie
wychowaniu w trzeźwości i
procedur do
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. podjęcia leczenia
U. z 2015r., poz. 1286), Art. 23 ust.1 pkt odwykowego
2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z
2015r., poz. 2135)

osoby zgłoszone przez Wnioskodawców do
GKRPA o zobowiązanie ich do podjęcia
leczenia odwykowego oraz wnioskodawcy

nazwiska i imiona, data urodzenia, adres
zamieszkania lub pobytu, Numer ewidencyjny
PESEL, miejsce pracy, zawód, seria i numer
dowodu osobistego, numer telefonu,
ewentualne dane osób pozyskane od
wnioskodawców dla potrzeb ustalenia
okoliczności faktycznych i dowodowych

od osób,
Dane nie są
których
udostępniane
dotyczą, z
podmiotom
innych
innym, niż
źródeł niż upoważnione na
osoba,
podstawie
której dane przepisów prawa
dotyczą

Dane nie są
przekazywane
państwu trzeciemu

GKRPA

ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach
Dopełnienie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1195), Art. 23
obowiązków
ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
określonych
1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. przepisami prawa
Dz. U. z 2015r., poz. 2135)

osoby fizyczne

nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub
pobytu, numery telefonów, adres poczty
elektronicznej

Dane nie są
przekazywane
państwu trzeciemu

SO

Strona 6

od osób,
których
dotyczą

Dane nie są
udostępniane
podmiotom innym,
niż upoważnione
na podstawie
przepisów prawa

Organy sądowe,
prokuratorskie,
wnioskodawca ,
Zespół
Interdyscyplinar
ny

Arkusz1
Burmistrz Miasta Radzionków 41922 Radzionków ul.
Męczenników Oświęcimia 42
276258807

25.01.2016r.

Nowy wpis

ustawa z dnia 20 lipca 1990r. o wliczaniu
Dopełnienie
osoby fizyczne, które wystąpiły z wnioskiem o
okresów pracy w indywidualnym
obowiązków
wydanie zaświadczenia oraz świadkowie
gospodarstwie rolnym do pracowniczego
określonych
stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310), Art. przepisami prawa
23 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.
Dz.U. z 2015r., poz. 2135)

nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub
pobytu

od osób,
których
dotyczą

Dane nie są
udostępniane
podmiotom
innym, niż
upoważnione na
podstawie
przepisów prawa

Dane nie są
przekazywane
państwu trzeciemu

KE

43

Ewidencja wniosków oraz Burmistrz Miasta Radzionków 41922 Radzionków ul.
decyzji z zakresu zmiany
Męczenników Oświęcimia 42
stanu wody na gruncie
276258807

25.01.2016r.

Nowy wpis

ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze
zm.), Art. 23 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.
2135)

nazwiska i imiona; adres zamieszkania lub
pobytu

od osób,
których
dotyczą

Dane nie są
udostępniane
podmiotom
innym, niż
upoważnione na
podstawie
przepisów prawa

Dane nie są
przekazywane
państwu trzeciemu

KE

44

Burmistrz Miasta Radzionków 41Ewidencja decyzji
922 Radzionków ul.
nakładających
Męczenników Oświęcimia 42
administracyjne kary
276258807
pieniężne za zniszczenie,
usuwania , niewłaściwą
pielęgnację terenów zieleni,
drzew, krzewów

25.01.2016r.

Nowy wpis

Dopełnienie
osoby fizyczne, które wystąpiły z wnioskiem o
obowiązków
wydanie decyzji w zakresie zmiany stanu wody
określonych
na gruncie oraz właściciele nieruchomości
przepisami
sąsiadujących- strony postępowania,
prawa,oraz
świadkowie
kontrola
wykonania przez
wnioskodawców
zapisów decyzji
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o
Dopełnienie
osoby fizyczne, które zniszczyły zieleń, bądź
ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015r.,
obowiązków
usunęły drzewa i krzewy bez zezwolenia
poz. 1651), Art. 23 ust.1 pkt 2 ustawy z
określonych
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych przepisami prawa
osobowych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.
2135)

z innych
Dane nie są
źródeł niż
udostępniane
osoba,
podmiotom
której dane
innym, niż
dotyczą
upoważnione na
podstawie
przepisów prawa

Dane nie są
przekazywane
państwu trzeciemu

KE

45

Zgody na zbieranie drewna Burmistrz Miasta Radzionków 41922 Radzionków ul.
z terenów gminnych
Męczenników Oświęcimia 42
276258807

25.01.2016r.

Nowy wpis

ustawa z dnia 8 marca 1990r. o
Egzekwowanie osoby fizyczne, które wystąpiły z wnioskiem o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
zapisów
zgodę na zbieranie drewna
2015r., poz. 1515 z późn. zm.), Art. 23 zamieszczonych
ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
w wydanej
1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.
zgodzie
Dz. U. z 2015r., poz. 2135)

nazwisko i imiona, adres zamieszkania lub
pobytu

od osób,
których
dotyczą

Dane nie są
udostępniane
podmiotom
innym, niż
upoważnione na
podstawie
przepisów prawa

Dane nie są
przekazywane
państwu trzeciemu

KE

42

Rejestr zaświadczeń
potwierdzających okres
pracy w indywidualnym
gospodarstwie rolnym

nazwiska i imiona; adres zamieszkania lub
pobytu

46

Ewidencja decyzji
dotyczących zajęcia pasa
drogowego

Burmistrz Miasta Radzionków 41922 Radzionków ul.
Męczenników Oświęcimia 42
276258807

25.01.2016r.

Nowy wpis

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach Dopełnienie
publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460 z
obowiązków
późn. zm.), Art. 23 ust.1 pkt 2 ustawy z
określonych
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych przepisami prawa
osobowych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.
2135)

osoby fizyczne

nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub
pobytu, numer telefonu

od osób,
których
dotyczą

Dane nie są
udostępniane
podmiotom
innym, niż
upoważnione na
podstawie
przepisów prawa

Dane nie są
przekazywane
państwu trzeciemu

KW

47

Ewidencja decyzji na
zjazdy z dróg

Burmistrz Miasta Radzionków 41922 Radzionków ul.
Męczenników Oświęcimia 42
276258807

25.01.2016r.

Nowy wpis

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach Dopełnienie
publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460 z
obowiązków
późn. zm.), Art. 23 ust.1 pkt 2 ustawy z
określonych
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych przepisami prawa
osobowych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.
2135)

osoby fizyczne

nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub
pobytu, numer telefonu

od osób,
których
dotyczą

Dane nie są
udostępniane
podmiotom
innym, niż
upoważnione na
podstawie
przepisów prawa

Dane nie są
przekazywane
państwu trzeciemu

KW

48

Dane zawarte w ofertach
składanych przez
wykonawców

Burmistrz Miasta Radzionków 41922 Radzionków ul.
Męczenników Oświęcimia 42
276258807

25.01.2016r.

Nowy wpis

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Dopełnienie
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015
obowiązków
r., poz. 2164), Art. 23 ust.1 pkt 2 ustawy
określonych
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
przepisami prawa
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015r.,
poz. 2135)

osoby fizyczne

nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub
pobytu, NIP, numer telefonu

od osób,
których
dotyczą

Dane nie są
udostępniane
podmiotom
innym, niż
upoważnione na
podstawie
przepisów prawa

Dane nie są
przekazywane
państwu trzeciemu

KW

Ewidencja osób dot. lokali Burmistrz Miasta Radzionków 41922 Radzionków ul.
mieszkalnych w gminnym
Męczenników Oświęcimia 42
zasobie mieszkaniowym
276258807

01.02.2016r.

Nowy wpis

ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o
Dopełnienie
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym obowiązków
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
określonych
cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 150 przepisami prawa
z późn. zm.), uchwała Nr XXVI/210/2008
Rady Miasta z dnia 28 kwietnia 2008r. w
sprawie określania zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy
Radzionków (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 19
czerwca 2008r., Nr 113, poz. 2310) , Art.
23 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.
Dz. U. z 2015r., poz. 2135)

osoby fizyczne

nazwiska i imiona, data urodzenia, miejsce
pracy, adres zamieszkania lub pobytu, numer
ewidencyjny PESEL, seria i numer dowodu
osobistego, numer telefonu

od osób,
Dane nie są
których
udostępniane
dotyczą, z
podmiotom
innych
innym, niż
źródeł niż upoważnione na
osoba,
podstawie
której dane przepisów prawa
dotyczą

Dane nie są
przekazywane
państwu trzeciemu

KL
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Strona 7

Arkusz1
50

Wykaz danych o dokumentach Burmistrz Miasta Radzionków 41zawierających informacje o
922 Radzionków ul.
środowisku i jego ochronie
Męczenników Oświęcimia 42

3.02.2016r.

Nowy wpis

ustawa z dnia 3 października 2008r. o
Dopełnienie
osoby fizyczne, strony postępowań
udostępnianiu informacji o środowisku i
obowiązków
(wnioskodawcy) administracyjnych z zakresu
jego ochronie,udziale społeczeństwa w
określonych
ochrony środowiska
ochronie środowiska oraz o ocenach
przepisami prawa
oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.
U. z 2013r., poz. 1235, Art. 23 ust.1 pkt 2
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z
2015r., poz. 2135)

nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub
pobytu

29.07.206r.

Nowy wpis

art. 11a ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia
Nadzór nad
osoby fizyczne, które wystąpiły z wnioskiem o
1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z realizacją zadań wpis do rejestru społecznych opiekunów kotów
2015r., poz. 266 z późn. zm.), art. 23
wykonywanych
wolno żyjących
ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
przez
1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.
społecznych
Dz. U. z 2015r., poz. 2135)
opiekunów
zwierząt,
współpraca oraz
przekazywanie
karmy dla kotów
dziko żyjących

nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub
pobytu, numer telefonu

276258807

51

Rejestr społecznych
opiekunów kotów dziko
żyjących

Burmistrz Miasta Radzionków 41922 Radzionków ul.
Męczenników Oświęcimia 42
276258807

Strona 8

od osób,
Dane nie są
których
udostępniane
dotyczą, z
podmiotom
innych
innym, niż
źródeł niż upoważnione na
osoba,
podstawie
której dane przepisów prawa
dotyczą
od osób,
których
dotyczą

Dane nie są
udostępniane
podmiotom
innym, niż
upoważnione na
podstawie
przepisów prawa

Dane nie są
przekazywane
państwu trzeciemu

KE

Dane nie są
przekazywane
państwu trzeciemu

KE

