REJESTR PROWADZONYCH REJESTRÓW ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
GMINA RYN

Lp.

Nazwa zbioru

Administrator zbioru
(adres)

1

2

3

Podstawa prawna
upoważniająca do
prowadzenia zbioru
4

Opis kategorii
Cel
osób, których
Zakres danych
przetwarzania
dane są
przetwarzanych w
danych
przetwarzane w
zbiorze
w zbiorze
zbiorze
5

6

Wydanie
zezwolenia

7

Sposób
zbierania
danych
8

Przekazywa
Forma
Sposób
Data
nie danych przetwarzania
udostępniania
rejestracji
do państwa
danych w
danych ze zbioru
zbioru
trzeciego
zbiorze
9

10

11

papierowa

wniosków o wycinkę
drzew i krzewów,

Gmina
Ryn

Art. 83 ust.4.
ustawy z 16.04.2004r. o
ochronie przyrody
(Dz.U.2013.627 j.t. ze
zm)

Właściciele lub
posiadacze
nieruchomości
z zadrzewieniem

imię, nazwisko
Od
Osobom
adres posiadacza i wnioskodawców upoważnionym
właściciela
na podstawie
nieruchomości albo
przepisów prawa
właściciela
urządzeń,
tytuł prawny
władania
nieruchomością,

nie

2

decyzje o
oddziaływaniu na
środowisko

Gmina
Ryn

Art.75 ust.1a pkt 4
Wydanie decyzji Właściciele lub
ustawy z 3.10.2008 r. o
o środowiskoposiadacze
udostępnianiu informacji
wych
nieruchomości
o środowisku i jego
uwarunkowalub ich
ochronie, udziale
niach
pełnomocnicy
społeczeństwa w
podejmowanych
ochronie środowiska oraz przedsięwzięć
o ocenach oddziaływania
na środowisko
(t. j. Dz.U. z 2013r.
poz.1235 ze zm.)

imię, nazwisko
Od
Osobom
adres posiadacza i wnioskodawców upoważnionym
właściciela
na podstawie
nieruchomości albo
przepisów prawa
właściciela
urządzeń,
tytuł prawny
władania
nieruchomością,

nie

elektronicznie

3

osób zobowiązanych
do świadczeń na rzecz
obrony cywilnej

Gmina
Ryn

Art. 142 ustawy z dnia
21.11. 1967r. o
powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (j.t. Dz.U. z
2015r. poz.144 ze zm.)

4

korespondencji,

Gmina
Ryn

1

Powołanie
formacji obrony
cywilnej i
obrona kraju

Osoby
Imię, nazwisko,
podlegające
adres, kategoria
obowiązkowi
wojskowa
służby w
obronie cywilnej

Art. 6 Ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie
archiwalnym i
archiwach (j.t. Dz.U. z
2011r. Nr 123, poz.698
pokaż informacje o

12

Data
wykreślenia
zbioru

Data
aktualizacji
zbioru

Zakres zmian

13

14

15

Nie podlega rejestracji u GIODO

Wojskowa
Komenda
Uzupełnień

Osobom
upoważnionym
na podstawie
przepisów prawa

nie

elektronicznie

Od
wnioskodawców

Osobom
upoważnionym
na podstawie
przepisów prawa

nie

papierowo
Nie podlega rejestracji u GIODO

z
m
i
a
n

1

Lp.

Nazwa zbioru

Administrator zbioru
(adres)

1

2

3

Podstawa prawna
upoważniająca do
prowadzenia zbioru
4

Opis kategorii
Cel
osób, których
Zakres danych
przetwarzania
dane są
przetwarzanych w
danych
przetwarzane w
zbiorze
w zbiorze
zbiorze
5

6

7

Sposób
zbierania
danych

Przekazywa
Forma
Sposób
Data
nie danych przetwarzania
udostępniania
rejestracji
do państwa
danych w
danych ze zbioru
zbioru
trzeciego
zbiorze

8

9

10

11

Od
wnioskodawców

Osobom
upoważnionym
na podstawie
przepisów prawa

nie

papierowo

Od radnych

Osobom
upoważnionym
na podstawie
przepisów prawa

nie

elektronicznie

Od pełniących
funkcję

Osobom
upoważnionym
na podstawie
przepisów prawa

nie

elektronicznie

Od

Osobom

nie

elektronicznie

12

Data
wykreślenia
zbioru

Data
aktualizacji
zbioru

Zakres zmian

13

14

15

a
c
h
(
2
)
z
m
.
)
z
e
z
m
i
a
n
a
m
i
)

5

zaświadczeń,

Gmina
Ryn

Art. 217 Ustawy z dnia Wydawanie
zaświadczeń
14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j.
Dz.U. z 2013. poz.267
ze zm.)
Złożenie
oświadczeń
majątkowych

Mieszkańcy
Gminy,
właściciele i
posiadacze
nieruchomości
na terenie
Gminy Ryn

Imię, nazwisko,
adres, majątek,
zobowiązania,
czasokres,
zameldowania,
zamieszkania.

Radni Rady
Miejskiej

Imię, nazwisko,
posiadane dochody
i majątek, adres

6

radnych Rady
Miejskiej w Rynie,

Gmina
Ryn

Art. 24h ustawy z
8.03.1990r. o
samorządzie gminnym
(j.t.Dz.U. z 2013r.
poz.594 ze zm.)

7

sołtysów i członków
rad sołeckich

Gmina
Ryn

Sołtysi z terenu
Art. 36 Art. 24h ustawy z Wypłaty
przysługujących
Gminy Ryn
8.03.1990r. o
należności
samorządzie gminnym
(j.t.Dz.U. z 2013r.
poz.594 ze zm.)

8

kandydatów na

Gmina

Art. 158 § 1 ustawy

Przeprowadzeni

Imię, nazwisko,
adres,

Nie podlega rejestracji u GIODO

2

Lp.

Nazwa zbioru

Administrator zbioru
(adres)

1

2

3

Podstawa prawna
upoważniająca do
prowadzenia zbioru
4

Opis kategorii
Cel
osób, których
Zakres danych
przetwarzania
dane są
przetwarzanych w
danych
przetwarzane w
zbiorze
w zbiorze
zbiorze
5

6

7

Sposób
zbierania
danych

Przekazywa
Forma
Sposób
Data
nie danych przetwarzania
udostępniania
rejestracji
do państwa
danych w
danych ze zbioru
zbioru
trzeciego
zbiorze

8

9

wnioskodawców

upoważnionym
na podstawie
przepisów prawa

10

11

Ryn

z dnia 27 lipca 2001 r.
Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz.U. z
2015r. poz.133 j.t. )

e wyborów
ławników

Gmina
Ryn

Art. 5a ustawy z
7.09.1991 r. o systemie
oświaty (j.t. Dz.U. z
2004r. Nr 256, poz.2572
ze zmianami)
oraz
art. 6a, ust. 6 i art. 9b,
ust. 4 ustawy z dn.
26.01.1982 r. Karta
Nauczyciela (j.t Dz.U.
z 2014r. Poz.191.)

Realizacja
obowiązków
organu
prowadzącego
szkołę

Byli i obecni
nauczyciele
placówek
oświatowych na
terenie Gminy
Ryn

Imię, nazwisko,
wykształcenie,
zatrudnienie awans
zawodowy

Od
zatrudnionych

Osobom
upoważnionym
na podstawie
przepisów prawa

nie

elektronicznie

10 uczniów

Gmina
Ryn

Art. 6 i 7 ustawy z
7.09.1991 r. o systemie
oświaty (j.t. Dz.U. z
2004r. Nr 256, poz.2572
ze zm)

Realizacja
obowiązków
organu
prowadzącego
szkołę

Uczniowie
placówek
oswiatowych

Imię, nazwisko,
adres,

Od rodziców

Osobom
upoważnionym
na podstawie
przepisów prawa

nie

elektronicznie

11 decyzji o warunkach

Gmina
Ryn

Art. 61 ustawy z dnia 27 Wydanie decyzji Właściciele lub
o warunkach
posiadacze
marca 2003 r. o
zabudowy
nieruchomości,
planowaniu i
inni
zagospodarowaniu
wnioskodawcy
przestrzennym (j.t.
Dz.U. z 2015r. poz.199)

Imię, nazwisko,
adres
wnioskującego lub
jego pełnomocnika

Od
wnioskodawców

Osobom
upoważnionym
na podstawie
przepisów prawa

nie

elektronicznie

Gmina
Ryn

Art.27 ustawy z dnia
2 lipca 2004r. o
swobodzie działalności
gospodarczej (tj.Dz.U.z
2013r. poz.672)

Wpisanie do
Centralnej
Ewidencji
Działalności
Gospodarczej

Imię i Nazwisko,
adres, Pesel, Nip

Od
wnioskodawców

Osobom
upoważnionym
na podstawie
przepisów prawa

nie

elektronicznie

Gmina
Ryn

Art.90d, 90m, 90n
ustawy z dnia 7 września
1991r. o sy6stemie
oświaty (t.j. Dz.U.z
2004r. Nr 256, poz.2572
z późniejszymi zm.)

Wydanie decyzji Osoby
o przyznaniu
ubiegające się o
stypendium lub stypendium
odmowa
przyznania
stypendium

Imię i Nazwisko,
adres, Pesel,
dochody,

Od
wnioskodawców

Osobom
upoważnionym
na podstawie
przepisów prawa

nie

elektronicznie

ławników sądowych

9

nauczycieli,

zabudowy,

12 działalności
gospodarczej,

13 stypendia szkolne o
charakterze pomocy
materialnej,

Osoby
prowadzące
działalność
gospodarczą

12

Data
wykreślenia
zbioru

Data
aktualizacji
zbioru

Zakres zmian

13

14

15

3

Lp.

Nazwa zbioru

1

2

3

4

Gmina
Ryn

Art. 18 ustawy z dnia 26
października 1982r. o
wychowaniu w
trzeźwości i
przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (t.j. Dz.U.
z 2012r. ,poz 1356 z
późniejszymi zmianami)

Wydawanie
zezwoleń na
sprzedaż
napojów
alkoholowych

Osoby
ubiegające się o
zezwolenie

15 udzielonych licencji na Gmina
usługi transportowe,
Ryn

Art.6 ustawy z dnia 6
września 2001r o
transporcie drogowym
(t.j. Dz.U.z 2013r.,
poz.1414)

Wydawanie
licencji na
usługi
transportowe

16 zaświadczeń na

Gmina
Ryn

Ustawa z dnia 29 sierpnia
1997r. o usługach
turystycznych /(t.j. Dz.U.
z 2014r., poz.196),

17 Kart Dużej Rodziny,

Gmina
Ryn

18 byłych i obecnych

14 zezwoleń na sprzedaż
napojów
alkoholowych,

prowadzenie usług
turystycznych,

pracowników UMiG
Ryn

19 ubiegających się o
zatrudnienie w
Urzędzie,

20 świadczeniobiorców
dodatku

Podstawa prawna
upoważniająca do
prowadzenia zbioru

Opis kategorii
Cel
osób, których
Zakres danych
przetwarzania
dane są
przetwarzanych w
danych
przetwarzane w
zbiorze
w zbiorze
zbiorze

Administrator zbioru
(adres)

5

6

7

Sposób
zbierania
danych

Przekazywa
Forma
Sposób
Data
nie danych przetwarzania
udostępniania
rejestracji
do państwa
danych w
danych ze zbioru
zbioru
trzeciego
zbiorze

8

9

10

11

Imię i Nazwisko,
adres,

Od
wnioskodawców

Osobom
upoważnionym
na podstawie
przepisów prawa

nie

elektronicznie

Osoby
ubiegające się o
licencje

Imię i Nazwisko,
adres,

Od
wnioskodawców

Osobom
upoważnionym
na podstawie
przepisów prawa

nie

elektronicznie

Wydawanie
zaświadczeń na
prowadzenie
usług
turystycznych

Osoby
ubiegające się o
prowadzenie
usług
turystycznych

Imię i Nazwisko,
adres,

Od
wnioskodawców

Osobom
upoważnionym
na podstawie
przepisów prawa

nie

elektronicznie

Ustawa z dnia 5 czerwca
2014r. w sprawie
szczegółowych
warunków realizacji
rządowego programu dla
rodzin wielodzietnych
(Dz.U.z 2014r., poz.755),

Wniosek o
uzyskanie
Karty Dużej
Rodziny

Rodziny
ubiegające się o
wydanie
Karty Dużej
Rodziny

Imię i Nazwisko,
adres, Pesel, data
urodzenia

Od
wnioskodawców

Osobom
upoważnionym
na podstawie
przepisów prawa

nie

elektronicznie

Gmina
Ryn

Ustawa z dnia 21
listopada 2008 r. o
pracownikach
samorządowych
( t. j. Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1202).

Realizacja
obowiązków
wynikających
ze stosunku
pracy

osoby
zatrudnione
obecnie i
dawniej

imię, nazwisko
Od
Osobom
PESEL, NIP adres, wnioskodawców upoważnionym
niepełnosprawność,
na podstawie
wykształcenie, stan
przepisów prawa
rodzinny

nie

Elektronicznie
+ papierowo

Gmina
Ryn

Ustawa z dnia 21
listopada 2008 r. o
pracownikach
samorządowych
(tekst jednolity
Dz. U. z 2014 r., poz.
1202).

Realizacja
obowiązków
wynikających
ze stosunku
pracy

osoby
ubiegające się
o
zatrudnienie

imię, nazwisko
PESEL, NIP adres,
niepełnosprawność
, wykształcenie,

Od
wnioskodawców

Osobom
upoważnionym
na podstawie
przepisów prawa

nie

Gmina

Ustawa z dnia
21 czerwca 2001 r.

Przyznanie
dodatku

Najemcy i
właściciele

imię, nazwisko
adres, dochody

Od
wnioskodawców

Osobom
upoważnionym

nie

12

Data
wykreślenia
zbioru

Data
aktualizacji
zbioru

Zakres zmian

13

14

15

Nie podlega rejestracji u GIODO

elektronicznie

Nie podlega rejestracji u GIODO

elektronicznie

4

Lp.

Nazwa zbioru

Administrator zbioru
(adres)

1

2

3

mieszkaniowego

21 świadczeniobiorców
dodatku
energetycznego

22 ubiegających się o

przydział mieszania
komunalnego

23 opłat adiacenckich,

Ryn

Podstawa prawna
upoważniająca do
prowadzenia zbioru
4

Opis kategorii
Cel
osób, których
Zakres danych
przetwarzania
dane są
przetwarzanych w
danych
przetwarzane w
zbiorze
w zbiorze
zbiorze
5

6

7

Sposób
zbierania
danych
8

mieszkaniowego lokali
o dodatkach
mieszkalnych
mieszkaniowych (t.j.
Dz.U. z 2013 poz.
966)

Przekazywa
Forma
Sposób
Data
nie danych przetwarzania
udostępniania
rejestracji
do państwa
danych w
danych ze zbioru
zbioru
trzeciego
zbiorze
9

10

11

Data
aktualizacji
zbioru

Zakres zmian

13

14

15

na podstawie
przepisów prawa

Gmina
Ryn

Przyznanie
Ustawa z dnia 10
dodatku
kwietnia 1997r. energetycznego
Prawo energetyczne
( Dz. U z 2012r. poz.
1059), Ustawa z dnia
26 lipca 2013r. o
zmianie ustawyPrawo energetyczne
oraz niektórych
innych ustaw( Dz. U.
z 2013r., poz. 984),
Ustawa z dnia 21
czerwca 2001r. o
dodatkach
mieszkaniowych (t.j.
Dz. U. z 2013r. poz.
966 z późn. zm),

Najemcy i
właściciele
lokali
mieszkalnych

imię, nazwisko
adres, dochody

Od
wnioskodawców

Osobom
upoważnionym
na podstawie
przepisów prawa

nie

elektronicznie

Gmina
Ryn

Ustawa z dnia 21
czerwca 2001 r. o
ochronie praw
lokatorów,
mieszkaniowym
zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu
cywilnego ( tekst
jednolity Dz.U. 2014
poz. 150)

Przydział
lokalu z
zasobów
mieszkaniow
ych gminy

osoby
ubiegające się
o przyznanie
lokalu
mieszkalnego

imie nazwisko,
adres, stan
rodzinny,
dochody

Od
wnioskodawców

Osobom
upoważnionym
na podstawie
przepisów prawa

nie

papierowa

Ustawa z 21.08.1997r. o
gospodarce
nieruchomościami / j.t.
Dz.U. z 2014r.,poz.518
ze zm./

Wydanie decyzji
o ustaleniu
opłaty
adiacenckiej z
tytułu
wybudowania
urządzeń
infrastruktury

Właściciele i
użytkownicy
wieczyści
nieruchomości,
do których
wybudowano
wodociąg,
kanalizację,

Nazwisko i imiona,
pesel, adres
właścicieli i
użytkowników
wieczystych
nieruchomości,
tytuł prawny
władania

Od stanowiska
ds. inwestycji w
Urzędzie Miasta
i Gminy Ryn,
Ewidencja
Gruntów
Starostwa
Powiatowego w

Gmina
Ryn

12

Data
wykreślenia
zbioru

Nie podlega rejestracji u GIODO

Osobom
upoważnionym
na podstawie
przepisów prawa

nie

elektronicznie

5

Lp.

Nazwa zbioru

Administrator zbioru
(adres)

1

2

3

24 użytkowników
wieczystych,

Gmina
Ryn

Podstawa prawna
upoważniająca do
prowadzenia zbioru
4

Opis kategorii
Cel
osób, których
Zakres danych
przetwarzania
dane są
przetwarzanych w
danych
przetwarzane w
zbiorze
w zbiorze
zbiorze
5

6

7

technicznej, z
tytułu podziału
nieruchomości

drogę itd. ,
którzy dokonali
podziału
geodezyjnego
nieruchomości

nieruchomością

Ustawa z 21.08.1997r. o
gospodarce
nieruchomościami /j.t.
Dz.U. z 2014r.,poz.518
ze zm./

Przekazanie
działki gruntu w
użytkowanie
wieczyste,
ustalenie opłaty
za użytkowanie
wieczyste,
aktualizacja
opłaty za
użytkowanie
wieczyste
gruntu

Osoby fizyczne i Nazwisko i imiona,
prawne, które
pesel, adres
nabywają prawo
użytkowania
wieczystego do
gruntu, są
użytkownika-mi
wieczystymi

Sposób
zbierania
danych
8

Przekazywa
Forma
Sposób
Data
nie danych przetwarzania
udostępniania
rejestracji
do państwa
danych w
danych ze zbioru
zbioru
trzeciego
zbiorze
9

10

11

Osobom
upoważnionym
na podstawie
przepisów prawa

nie

elektronicznie

Osobom
upoważnionym
na podstawie
przepisów prawa

nie

elektronicznie

Od
wnioskodawców
Ewidencja
gruntów
Starostwa
Powiatowego w
Giżycku,
elektroniczne
księgi wieczyste

Gmina
Ryn

Ustawa z 21.08.1997r. o
gospodarce
nieruchomościami / j.t.
Dz.U. z 2014r.,poz.518
ze zm./

Zawarcie umów Osoby
dzierżawy na
ubiegające się o
nieruchomości dzierżawę
stanowiące
własność Gminy
Ryn, ustalenie
opłat za
dzierżawę

Nazwisko i imiona,
Od
pesel, adres
wnioskodawców

26 występujących o

Gmina
Ryn

Ustawa z 21.08.1997r. o
gospodarce
nieruchomościami / j.t.
Dz.U. z 2014r.,poz.518
ze zm./

Wydanie decyzji
zatwierdzającej
podział
nieruchomości

Osoby
ubiegające się o
podział
nieruchomości

Nazwisko i imię,
adres, tytuł prawny
władania
nieruchomością

Od
Osobom
wnioskodawców, upoważnionym
elektroniczne
na podstawie
księgi wieczyste przepisów prawa

nie

elektronicznie

27 nabywców

Gmina
Ryn

Ustawa z 21.08.1997r. o
gospodarce
nieruchomościami / j.t.
Dz.U. z 2014r.,poz.518
ze zm./, ustawa z
29.07.2005r. o
przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego
w prawo własności
nieruchomości / j.t. z
2012r.,poz.83/

Zawarcie
umowy
sprzedaży – aktu
notarialnego
Decyzji o
przekształceniu
prawa
użytkowania
działki gruntu w
prawo własności

Nabywcy
nieruchomości,
użytkownicy
wieczyści
ubiegający się o
nabycie prawa
własności
nieruchomości

Nazwisko, imiona,
pesel, adres

Od
Osobom
wnioskodawców, upoważnionym
od uczestników
na podstawie
przetargów na
przepisów prawa
sprzedaż
nieruchomości

nie

elektronicznie

28 numerów

Gmina
Ryn

Art. 47a ustawy z
17.05.1989r. Prawo
geodezyjne i
kartograficzne / j.t. z
2010r. Dz.U. Nr 193,

Nadanie numeru Osoby
porządkowego ubiegające się o
nieruchomości nadanie numeru
porządkowego
nieruchomości

Nazwisko, imiona,
adres

Od
wnioskodawców

nie

elektronicznie

nieruchomości,

porządkowych
nieruchomości,

Data
aktualizacji
zbioru

Zakres zmian

13

14

15

Giżycku,
Elektroniczne
księgi wieczyste

25 dzierżawców,

podział lub scalenie
nieruchomości,

12

Data
wykreślenia
zbioru

Osobom
upoważnionym
na podstawie
przepisów prawa

6

Lp.

Nazwa zbioru

Administrator zbioru
(adres)

1

2

3

Podstawa prawna
upoważniająca do
prowadzenia zbioru
4

Opis kategorii
Cel
osób, których
Zakres danych
przetwarzania
dane są
przetwarzanych w
danych
przetwarzane w
zbiorze
w zbiorze
zbiorze
5

6

7

Sposób
zbierania
danych
8

Przekazywa
Forma
Sposób
Data
nie danych przetwarzania
udostępniania
rejestracji
do państwa
danych w
danych ze zbioru
zbioru
trzeciego
zbiorze
9

10

11

12

Data
wykreślenia
zbioru

Data
aktualizacji
zbioru

Zakres zmian

13

14

15

poz.1287 ze zm./,
Rozporządzenie Ministra
Administracji i
Cyfryzacji z 9.01.2012r.
w sprawie ewidencji
miejscowości, ulic i
adresów
/Dz.U.z2012r.,poz.125/
Właściciele i
posiadacze
nieruchomości i
gruntów

Nazwisko, imię,
Od
Osobom
adres, PESEL, tytuł wnioskodawców, upoważnionym
prawny do
notariusz,
na podstawie
przedmiotu
Starostwo
przepisów prawa
opodatkowania
Powiatowe

nie

elektronicznie

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach
prawa

Osoby
podlegające
kwalifikacjom
wojskowym

Imię nazwisko
Od
Osobom
Pesel
wnioskodawców upoważnionym
adres
rejestr
na podstawie
zameldowania
mieszkańców
przepisów prawa
imię i nazwisko,
nazwisko rodowe
imiona rodziców i
nazwisko rodowe
rodziców
data i miejsce
urodzenia
nr i seria dowodu
nr i seria książeczki
wojskowej

nie

elektronicznie

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach
prawa

Udział w
Imię i nazwisko
wyborach
PESEL
Prawa wyborcze Adres
zamieszkania,
Imię ojca

Od
wnioskodawców

Osobom
upoważnionym
na podstawie
przepisów prawa

nie

elektronicznie

Udział w
wyborach

Od
wnioskodawców

Osobom
upoważnionym

nie

29 podatników
podatków
lokalnych

Gmina
Ryn

1) ustawa z dnia 15
Ustalenie
listopada 1984 r. o
wymiaru
podatku rolnym (Dz. U. z podatku
2014 r., poz. 40)
2) ustawa z dnia 12
stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2014
r., poz. 849)
3) ustawa z dnia 29
sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2012 r., poz.
749 ze zm.)
4) ustawa z dnia 30
października 2002 r. o
podatku leśnym (Dz. U. z
2013 r., poz. 465 ze zm.)

30 podlegających

Gmina
Ryn

Ustawa z dnia
21listopada 1967r. o
powszechnym obowiązku
obrony RP (Dz.U. z
2015r poz.144),
rozporządzenie Ministra
Spraw.Wew. i Adm. oraz
Min.Obrony Narodowej
z dn.23.11.2009r w
sprawie kwalifikacji
wojskowej (Dz.UZ
2012r Nr 202 poz.1566
ze zm.)

Gmina
Ryn

Ustawa z dn.05.01.2011r.
Kodeks wyborczy
(Dz.U. nr 21 poz 112 z
2011 ze zm)

kwalifikacji
wojskowej,

31 stałego rejestru
wyborców,

32 spis wyborców

Gmina

Ustawa z 05 0.1.2011r
Dopełnienie
Kodeks wyborczy (Dz.U. obowiązków

Imię i nazwisko,
pesel,

Rejestr
mieszkańców

Nie podlega rejestracji u GIODO

elektronicznie

Nie podlega rejestracji u GIODO
7

Lp.

Nazwa zbioru

Administrator zbioru
(adres)

1

2

3

Ryn

33 PESEL

34

Dowodów Osobistych

Gmina
Ryn

Gmina
Ryn

Podstawa prawna
upoważniająca do
prowadzenia zbioru
4

Opis kategorii
Cel
osób, których
Zakres danych
przetwarzania
dane są
przetwarzanych w
danych
przetwarzane w
zbiorze
w zbiorze
zbiorze
5

6

7

Sposób
zbierania
danych
8

Przekazywa
Forma
Sposób
Data
nie danych przetwarzania
udostępniania
rejestracji
do państwa
danych w
danych ze zbioru
zbioru
trzeciego
zbiorze
9

10

11

z 2011r. Nr 21 poz.112)

określonych w
przepisach
prawa

Prawa
wyborcze

Adres
zamieszkania, imię Stały rejestr
ojca
wyborców,
rejestr
mieszkańców

Ustawa z dn. 24 września
2010 r. o ewidencji
Ludności (Dz.U. z 2010r
nr 217 poz.1427 ze zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach
prawa

Mieszkańcy
Gminy Ryn

Imie i
Od
Osobom
nazwisko,nazwisko wnioskodawców upoważnionym
rodowe, imiona i
na podstawie
nazwisko rodowe
przepisów prawa
rodziców. data i
miejsce urodzenia ,
kraj urodzenia ,
miejsce
zameldowania na
pobyt stały , adres
zameldowania na
pobyt czasowy,
kraj, nr aktu
urodzenia ,stan
cywilny , dane
aktu, nr dowodu
osobistego

nie

elektronicznie

Pesel, Ustawa
imiona i z dnia
Od
Osobom
nazwisko,
6 nazwisko wnioskodawców upoważnionym
rodowe, imię ojca,
z rejestru Pesel
na podstawie
imię i snazwisko
przepisów prawa
matki, data i
i
miejsce urodzenia ,
e
dane kontaktowe
osoby rskładającej
p
wniosek,
n nr
wizerunek,
i osobistego,
dowodu
dane rodzica,
a
opiekuna lub
kuratora
2

nie

Elektronicznie,
papierowo

Wydania
dowodu
osobistego

Osoby
ubiegające się
o wydanie
dowodu
osobistego

12

Data
wykreślenia
zbioru

Data
aktualizacji
zbioru

Zakres zmian

13

14

15

na podstawie
przepisów prawa

0
1
0
r
.
o

8

Lp.

Nazwa zbioru

Administrator zbioru
(adres)

1

2

3

Podstawa prawna
upoważniająca do
prowadzenia zbioru
4

Opis kategorii
Cel
osób, których
Zakres danych
przetwarzania
dane są
przetwarzanych w
danych
przetwarzane w
zbiorze
w zbiorze
zbiorze
5

6

7

Sposób
zbierania
danych
8

Przekazywa
Forma
Sposób
Data
nie danych przetwarzania
udostępniania
rejestracji
do państwa
danych w
danych ze zbioru
zbioru
trzeciego
zbiorze
9

10

11

12

Data
wykreślenia
zbioru

Data
aktualizacji
zbioru

Zakres zmian

13

14

15

d
o
w
o
d
a
c
h
o
s
o
b
i
s
t
y
c
h
(
d
z
.
U
.
z
2
0
1
0
r
.
N
r
1
6
7
,

9

Lp.

Nazwa zbioru

Administrator zbioru
(adres)

1

2

3

Podstawa prawna
upoważniająca do
prowadzenia zbioru
4

Opis kategorii
Cel
osób, których
Zakres danych
przetwarzania
dane są
przetwarzanych w
danych
przetwarzane w
zbiorze
w zbiorze
zbiorze
5

6

7

Sposób
zbierania
danych
8

Przekazywa
Forma
Sposób
Data
nie danych przetwarzania
udostępniania
rejestracji
do państwa
danych w
danych ze zbioru
zbioru
trzeciego
zbiorze
9

10

11

Pesel, imiona
Od
Osobom
i nazwisko,
wnioskodawców upoważnionym
nazwisko rodowe,
z rejestru Pesel
na podstawie
imiona, nazwisko
przepisów prawa
i nazwisko rodowe
rodziców, data i
miejsce urodzenia,
kraj urodzenia, data
i miejsce zawarcia
związku
małżeńskiego, data,
miejsce i godzina
zgonu, stan
cywilny, dane
współmałżonka

nie

Elektronicznie,
papierowo

Imię i Nazwisko,
adres, Pesel,
dochody,

nie

elektronicznie

12

Data
wykreślenia
zbioru

Data
aktualizacji
zbioru

Zakres zmian

13

14

15

p
o
z
.
1
1
3
1
z
e
z
m
i
a
n
a
m
i
)

35 Stanu Cywilnego

Gmina
Ryn

36 Stypendia szkolne

Gmina
Ryn

o charakterze
motywacyjnym

Mieszkańcy
Gminy Ryn,
osoby
wstępujące w
związek
małżeński,

Ustawa z dnia 28
listopada 2014 r. Prawo
o aktach stanu
cywilnego (Dz.U. z
2014r. poz.1741 ze
zm.)

Prowadzenie
ksiąg stanu
cywilnego,
ewidencja
urodzeń,
małżeństw,
zgonów.

Art.90t ust. 3 i 4 ustawy z
dnia 7 września 1991r. o
sy6stemie oświaty (t.j.
Dz.U.z 2004r. Nr 256,
poz.2572 z późniejszymi
zm.)

Wydanie decyzji Osoby
o przyznaniu
ubiegające się o
stypendium lub stypendium
odmowa
przyznania
stypendium

Od
wnioskodawców

Osobom
upoważnionym
na podstawie
przepisów prawa

10

Lp.

Nazwa zbioru

Administrator zbioru
(adres)

1

2

3

Podstawa prawna
upoważniająca do
prowadzenia zbioru
4

Opis kategorii
Cel
osób, których
Zakres danych
przetwarzania
dane są
przetwarzanych w
danych
przetwarzane w
zbiorze
w zbiorze
zbiorze
5

6

7

Sposób
zbierania
danych
8

Przekazywa
Forma
Sposób
Data
nie danych przetwarzania
udostępniania
rejestracji
do państwa
danych w
danych ze zbioru
zbioru
trzeciego
zbiorze
9

10

11

12

Data
wykreślenia
zbioru

Data
aktualizacji
zbioru

Zakres zmian

13

14

15

11

