*Kolorem czerwonym oznaczono informacje wymagane w rejestrze przez art. 30 ust. 1 RODO
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Załącznik nr 2 - rejestr czynności przetwarzania
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Administrator

LP.

Nazwa i dane kontaktowe
administratora

Inspektor ochrony danych
administratora
(jeśli powołano)

Nazwa czynności przetwarzania

Art. 30 ust. 1 lit. a

2

Wójt Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99, 32-353
Trzyciąż
tel.: 12 389-40-01
trzyciaz@ug.pl

Przyjmowanie
wniosków i wydawanie
dowodów osobistych
Łukasz Poseł
lukaszposel@gmail.co
m
tel.: 12 389-40-01
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Łukasz Poseł
lukaszposel@gmail.co
m
tel.: 12 389-40-01

Podstawa prawna

Art. 30 ust. 1 lit. b

Realizacja obowiazków
wynikajacych z
przepisów prawa

Prowadzenie Ewidencji
mieszkańców

Wójt Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99, 32-353
Trzyciąż
tel.: 12 389-40-01
trzyciaz@ug.pl

Cele przetwarzania

Realizacja obowiazków
wynikajacych z
przepisów prawa

Opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz
kategorii danych osobowych

Art. 30 ust. 1 lit. c
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
ustawa z dnia 6 sierpnia 2010
roku o dowodach osobistych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1464 ze
zm.)

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
ustawa z dnia 6 sierpnia 2010
roku o dowodach osobistych
(Dz. U. z 2017 roku poz. 1464
ze zm.)

Wnioskodawca o wydanie dowodu osobistego.
Nazwiska i imiona, imiona rodziców, data
urodzenia, miejsce urodzenia, adres do
korespondencji, numer ewidencyjny PESEL, seria i
numer dowodu osobistego, adres elektroniczny, email, nr telefonu, płeć, obywatelstwo, wizerunek
twarzy

Mieszkańcy gminy. Nazwiska i imiona, nazwisko rodowe, imiona i
nazwiska rodowe rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, kraj
urodzenia, stan cywilny, oznaczenie aktu urodzenia i urzędu stanu
cywilnego, w którym on został sporządzony, płeć, nr PESEL,
obywatelstwo albo status bezpaństwowca, imię i nazwisko rodowe
oraz nr PESEL małżonka, data zawarcia związku małżeńskiego,
oznaczenie aktu małżeńskiego, data rozwiązania związku
małżeńskiego, sygnatura akt, adres i data zameldowania na pobyt
stały, kraj miejsca zamieszkania, kraj poprzedniego miejsca
zamieszkania, data wymeldowania z miejsca pobytu stałego, adres
i data zameldowania
na pobyt czasowy oraz data upływu deklarowanego terminu
pobytu, data wymeldowania z miejsca pobytu czasowego, data
wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy i
wskazanie kraju wyjazdu, data powrotu z wyjazdu poza granice RP,
seria, numer i data ważności dowodu osobistego, seria, numer i
data ważności paszportu, seria, numer i data ważności dokumentu
podróży cudzoziemca, data upływu deklarowanego przez
cudzoziemca terminu pobytu, data zgonu, numer aktu zgonu i
oznaczenie USC, podpis właściciela lokalu lub innego podmiotu
dysponującego tytułem prawnym do lokalu, nazwisko i imię
pełnomocnika o ile został ustanowiony, adres elektroniczny służący
do doręczeń, jeżeli osoba dokonała wymeldowania z miejsca
stałego pobytu przy wykorzystaniu dokumentu elektronicznego
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Kategorie odbiorców,
którym dane
Planowane
osobowe zostały lub
Informacja o
terminy
Ogólny opis technicznych i organizacyjnych
zostaną ujawnione,
przekazywaniu
usunięcia
danych
w tym odbiorców
środków bezpieczeństwa (jeżeli jest to
poszczególny
osobowych do
w państwach trzecich
możliwe)
ch kategorii
państwa
trzeciego
lub w organizacjach
danych
międzynarodowych, do których
dane są przekazywane
Art. 30 ust. 1 lit. d

organom administracji
publicznej, sądom,
prokuraturze, organom
administracji państwowej.

Art. 30 ust. 1 lit. Art. 30 ust.
e
1 lit. f

Nie dotyczy

Art. 30 ust. 1 lit. g

Nie dotyczy

ŹRÓDŁO - Kontrola dostępu do systemu
informatycznego, dostęp tylko dla osób
upoważnionych. Zamykany sejf oraz
szulady w pomieszczeniu zamykanym,
dostępnym tylko dla upoważnionych
osób.

Nie dotyczy

ŹRÓDŁO, Korelacja/Districtus - Kontrola
dostępu do systemu informatycznego,
dostęp tylko dla osób upoważnionych.
Zamykany sejf oraz szulady w
pomieszczeniu zamykanym, dostępnym
tylko dla upoważnionych osób.

organom administracji
publicznej, sądom,
prokuraturze, organom
administracji państwowej
oraz innym podmiotom w
zakreie niezbędnym do
realizacji zadań publicznych

Nie dotyczy

Realizacja obowiązków
Łukasz Poseł
nałożonych na gminę
lukaszposel@gmail.co
zgodnie z Kodeksem
m
wyborczym
tel.: 12 389-40-01
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Wójt Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99, 32-353
Trzyciąż
tel.: 12 389-40-01
trzyciaz@ug.pl
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Wójt Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99, 32-353
Trzyciąż
tel.: 12 389-40-01
trzyciaz@ug.pl

Łukasz Poseł
lukaszposel@gmail.co
m
tel.: 12 389-40-01
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Wójt Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99, 32-353
Trzyciąż
tel.: 12 389-40-01
trzyciaz@ug.pl

Łukasz Poseł
lukaszposel@gmail.co
m
tel.: 12 389-40-01
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Wójt Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99, 32-353
Trzyciąż
tel.: 12 389-40-01
trzyciaz@ug.pl
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Wójt Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99, 32-353
Trzyciąż
tel.: 12 389-40-01
trzyciaz@ug.pl
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Wójt Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99, 32-353
Trzyciąż
tel.: 12 389-40-01
trzyciaz@ug.pl

Wykaz członków Rady
Gminy Trzyciaż

Wykaz Sołtysów
Sołectw Gminy
Trzyciąż

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
ustawa z dnia 6 sierpnia 2010
roku o dowodach osobistych
(Dz. U. z 2017 roku poz. 1464
ze zm.)

Dopełnienie obowiązku
określonego w
przepisach prawa

zgodnie z ustawą o
osoby pełniace funkcję publiczną. Imie i nazwisko,
samorządzie gminnym. Zgoda adres zamieszkania, nr telefonu.
na przetwarzanie danych
osobowych

Dopełnienie obowiązku
określonego w
przepisach prawa

Mieszkańcy gminy oraz wnioskodawcy o wpisanie do
rejestru wyborców z czynnym prawem wyborczym. Imiona i
nazwiko, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, nr dowodu
osobistego, imie ojca, matki, adres głosowania, data
urodzenia, obywatelstwo.

zgodnie z ustawą o
samorządzie gminnym. Zgoda
na przetwarzanie danych
osoby pełniace funkcję sołtysa. Imie i nazwisko, adres
osobowych.

zamieszkania, nr telefonu

Prowadzenie ewidencji
osób, na które nałożono
obowiązek świadczeń
Łukasz Poseł
lukaszposel@gmail.co osobistych i rzeczowych
m
tel.: 12 389-40-01

Prowadzenie
dokumentacji "Rejestr
Łukasz Poseł
kwalifikacji wojskowej"
lukaszposel@gmail.co
m
tel.: 12 389-40-01

Łukasz Poseł
lukaszposel@gmail.co
m
tel.: 12 389-40-01

Realizacja obowiazków
wynikajacych z
przepisów prawa

Prowadzenie rejestru
kobiet i mężczyzn
objętych rejestracją.

Realizacja obowiazków
wynikajacych z przepisów
prawa

Realizacja obowiazków
wynikajacych z przepisów
prawa

Realizacja obowiazków
wynikajacych z przepisów
prawa

Art.. 6 1c RODO, ustawa z
dnia 21.11.1967 r. o
powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U. 2017, poz.
1430 ze zm.)

Osoby na które nałożono obowiązek świadczeń
osobisdtych i rzeczowych. Imona i nazwisko, data
urodzenia, adres zamieszkania, miejsce pracy, zawód,
typ i marka pojazdu.

Art. 6 1c RODO, ustawa z dnia
21.11.1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. 2017, poz. 1430 ze zm.)

Osoby podlgajace obowiazkowi słuzby wojskowej.
Imona i nazwisko, nazwisko rodowe, PESEL, seria i nr
dowodu osobistego, miejsce urodzenia, adres
zamieszkania, sesria i nr ksiażeczki wojskowej

Art. 6 1c RODO, ustawa z dnia
21.11.1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. 2017, poz. 1430 ze
zm.), ustawa z d. 8.03.1990 r.
(Dz.U. 2017, poz. 1430 ze
zm.).

Osoby fizyczne. Imiona i nazwisko, nazwisko rodowe,
imiona i nazwiska rodowe rodziców, data i miejsce
urodzenia, nr PESEL, adres zameldowania na pobyt
stały i czasowy, stopień wojskowy, nazwa seria i nr
wojskowego dokumentu osobistego, oznaczenie
wojskowej komendy uzupełnień w ewidencji, w której
osoba pozostaje.

Nie dotyczy

organom administracji
publicznej, sądom,
prokuraturze, organom
administracji państwowej oraz
innym podmiotom w zakreie
niezbędnym do realizacji zadań
publicznych

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Districtus, WOW

Nie dotyczy

WORD.Kontrola dostępu do systemu
informatycznego, dostęp tylko dla osób
upoważnionych. Zgoda na przetwarzanie
danych osobowych

podmiotom w zakreie
niezbędnym do realizacji zadań
publicznych

Nie dotyczy

Nie dotyczy

WKU Kraków oraz podmiotom
w zakreie niezbędnym do
realizacji zadań publicznych

Nie dotyczy

Nie dotyczy

WKU Kraków oraz podmiotom
w zakreie niezbędnym do
realizacji zadań publicznych

Ze źródeł zewnętrznych oraz od
osób których dane dotyczą.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

WORD. Kontrola dostępu do systemu
informatycznego, dostęp tylko dla osób
upoważnionych. Zgoda na przetwarzanie
danych osobowych

WORD. Kontrola dostępu do
dokumentacji papierowej i
informatycznej. Zgoda na przetwarzanie
danych osobowych

EXEL.Kontrola dostępu do dokumentacji
i bazy danych. Dostęp do danych
otrzymują wyłącznie osoby wskazane
przez przetwarzającego - klauzula
tajnośći.

EXCEL. Kontrola dostępu do
dokumentacji i bazy danych. Dostęp do
danych otrzymują wyłącznie osoby
wskazane przez przetwarzającego klauzula tajnośći.

