Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Brusach prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

Lp.

Nazwa
zbioru
danych
osobowych

PODATKI I OPŁATY

1

Administrator Przedstawiciel Powierzenie Data wpisania
Data
Rodzaj zmiany
Zakres
danych/
zbioru do wprowadzonej (aktualizacja/ wprowadzonych
administratora przetwarzania
siedziba/
rejestru
zmiany
wykreślenie)
zmian
REGON
danych (art. danych (art. 31
Gmina Brusy

31a ustawy)

ustawy)

-

-

30.06.2015

-

-

-

Data
wykreślenia
zbioru

-

Podstawa
prawna
przetwarzania
danych
osobowych

Cel
przetwarzania
danych
osobowych

Opis kategorii
osób, których dane
są przetwarzane w
zbiorze

art.23 i art. 27 ustawy z dnia 29.

niezbędne dla

osoby fizyczne i

Adres: ul. Na

sierpnia 1997 r. o ochronie danych

zrealizowania

prawne

Zaborach 1,

osobowych, ustawa z dnia 29

uprawnienia lub

89-632 Brusy

sierpnia 1997 r. Ordynacja

spełnienia

NIP 555-192-

Podatkowa, ustawa z dnia 12

obowiązku

12-30

stycznia 1991 r. o podatkach i

wynikającego z

REGON

opłatach lokalnych, ustawa z 13

przepisów prawa

092351251

września 1996 r. o utrzymaniu

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

Sposób zbierania
danych do zbioru

nazwiska i imiona, imiona rodziców, adres zamieszkania lub pobytu, numer od osób, których
ewidencyjny PESEL, Numer Identyfikacji Podatkowej, numer telefonu

Sposób
udostępnia nia
danych ze zbioru

Oznaczenie
odbiorcy danych
lub kategorii
odbiorców, które
dane mogą być
przekazywane

Informacja o
przekazywaniu
danych do państwa
trzeciego w
rozumieniu art. 7
pkt ustawy

podmiotom

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

dotyczą, z innych

upoważnionym na

źródeł niż osoba,

podstawie

której dane dotyczą przepisów prawa

czystości i porządku w gminach
REJESTR MIESZKAŃCÓW

Gmina Brusy

-

-

30.06.2015

-

-

-

-

Adres: ul. Na

2

art.23 i art. 27 ustawy z dnia 29.

niezbędne dla

osoby z

sierpnia 1997 r. o ochronie danych

zrealizowania

obywatelstwem

miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny

dotyczą, z innych

upoważnionym na
podstawie

Zaborach 1,

osobowych,

uprawnienia lub

polskim będące

PESEL, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu

źródeł niż osoba,

ustawa z dnia 24 września 2010 r. o

spełnienia

mieszkańcami

osobistego, nazwisko : panieńskie, z poprzedniego małżeństwa, rodowe,

której dane dotyczą przepisów prawa

NIP 555-192-

ewidencji ludności

obowiązku

12-30

wynikającego z

REGON

przepisów prawa

REJESTR ZAMIESZKANIA

Gmina Brusy

CUDZOZIEMCÓW

Adres: ul. Na

miasta i gminy Brusy adnotacje o rozwodzie, data i numer aktu : urodzenia, małżeństwa, zgonu,
miejsce wydania dowodu osobistego, zmiana nazwiska, informacje o
przysposobieniu dziecka i zaprzeczeniu ojcostwa, płeć, wzrost, kolor oczu,
wizerunek twarzy, wzór podpisu

-

-

30.06.2015

-

-

-

-

art.23 i art. 27 ustawy z dnia 29.

niezbędne dla

osoby nie

sierpnia 1997 r. o ochronie danych

zrealizowania

posiadające

4

upoważnionym na

źródeł niż osoba,

podstawie

osobowych

uprawnienia lub

obywatelstwa

PESEL, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu

spełnienia

polskiego będące

osobistego, nazwisko : panieńskie, z poprzedniego małżeństwa, rodowe,

NIP 555-192-

ewidencji ludności.

adnotacje o rozwodzie, data i numer aktu : urodzenia, małżeństwa, zgonu,

obowiązku

mieszkańcami

wynikającego z

miasta i gminy Brusy

REGON

przepisów prawa

Gmina Brusy

której dane dotyczą przepisów prawa

miejsce wydania dowodu osobistego, zmiana nazwiska, informacje o
przysposobieniu dziecka i zaprzeczeniu ojcostwa, płeć, wzrost, kolor oczu,
wizerunek twarzy, wzór podpisu

art.23 i art. 27 ustawy z dnia 29.

niezbędne dla

Adres: ul. Na

-

-

30.06.2015

-

-

-

-

sierpnia 1997 r. o ochronie danych

zrealizowania

Zaborach 1,

osobowych, ustawa z dnia 5 stycznia

89-632 Brusy

2011 r. Kodeks Wyborczy

Wyborcy

nazwiska i imiona, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki data urodzenia, od osób, których

podmiotom

miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny

dotyczą, z innych

upoważnionym na

uprawnienia lub

PESEL, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu

źródeł niż osoba,

podstawie

spełnienia

osobistego, nazwisko : panieńskie, z poprzedniego małżeństwa, rodowe,

NIP 555-192-

obowiązku

adnotacje o rozwodzie, data i numer aktu : urodzenia, małżeństwa, zgonu,

12-30

wynikającego z

miejsce wydania dowodu osobistego, zmiana nazwiska, informacje o

REGON

przepisów prawa

przysposobieniu dziecka i zaprzeczeniu ojcostwa, płeć, wzrost, kolor oczu,

Gmina Brusy

której dane dotyczą przepisów prawa

wizerunek twarzy, wzór podpisu
-

-

30.06.2015

-

-

-

-

Adres: ul. Na

5.

dotyczą, z innych

ustawa z dnia 24 września 2010 r. o

12-30

podmiotom

miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny

Zaborach 1,

092351251
URZĄD STANU CYWILNEGO

nazwiska i imiona, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki data urodzenia, od osób, których

89-632 Brusy

092351251
REJESTR WYBORCÓW

podmiotom

89-632 Brusy

092351251

3

nazwiska i imiona, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki data urodzenia, od osób, których

art.23 i art. 27 ustawy z dnia 29.

niezbędne dla

sierpnia 1997 r. o ochronie danych

zrealizowania

osoby fizyczne

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia,

od osób, których

podmiotom

adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, zawód,

dotyczą, z innych

upoważnionym na

Zaborach 1,

osobowych, ustawa z dnia 28

uprawnienia lub

89-632 Brusy

listopada 2014 r. Prawo o aktach

spełnienia

wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, nazwisko : z poprzedniego źródeł niż osoba,

małżeństwa, rodowe, data i numer aktu: urodzenia, małżeństwa, zgonu, data której dane dotyczą przepisów prawa

NIP 555-192-

stanu cywilnego

obowiązku

i godzina, miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, imię

12-30

wynikającego z

i nazwisko współmałżonka, płeć, stan cywilny, nazwisko, imię, adres osoby

REGON

przepisów prawa

podstawie

zgłaszającej zgon, adnotacje o rozwodzie, nazwisko po zawarciu

092351251

małżeństwa kobiety, mężczyzny, dzieci, numer dowodu osobistego, data
unieważnienia małżeństwa, imię nadane z urzędu, data i numer orzeczenia
sądu ustalającego ojcostwo, zaprzeczającego ojcostwo, przysposabiającego
dziecko, zmiana nazwiska dziecka.

6.

EWIDENCJA SUBSTANCJI

Gmina Brusy

SZKODLIWYCH

Adres: ul. Na

-

-

30.06.2015

-

-

-

-

nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, numer telefonu

art.23 i art. 27 ustawy z dnia 29.
sierpnia 1997 r. o ochronie danych

niezbędne dla

wnioskodawcy

od osób, których
dotyczą

podmiotom
upoważnionym na

Zaborach 1,

osobowych, ustawa z dnia 27

zrealizowania

podstawie

89-632 Brusy

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony

uprawnienia lub

przepisów prawa

NIP 555-192-

środowiska, ustawa z dnia 19

spełnienia

12-30

czerwca 1997 r. o zakazie

obowiązku

REGON

stosowania wyrobów zawierających

wynikającego z

092351251

azbest

przepisów prawa

MONITORING

Gmina Brusy

-

-

30.06.2015

-

-

-

-

sierpnia 1997 r. o ochronie danych

Zaborach 1,

osobowych, ustawa z dnia 8 marca

89-632 Brusy
7.

art.23 i art. 27 ustawy z dnia 29.

Adres: ul. Na

1990 r. o samorządzie gminnym

zapewnienie

osoby, które

bezpieczeństwa

znajdują się w

mieszkańcom

monitorowanych

gminy Brusy oraz

obszarach

NIP 555-192-

identyfikacja osób

12-30

łamiących prawo, a

REGON

także dochodzenie

092351251

roszczeń z tytułu

wizerunek, numer rejestracyjny pojazdu

z innych źródeł niż

podmiotom

osoba, której dane

upoważnionym na

dotyczą

Policja, Sąd

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

podstawie
przepisów prawa

wyrządzonych
szkód
EWIDENCJA NUMERACJI

Gmina Brusy

PORZĄDKOWEJ
NIERUCHOMOŚCI
8.

-

-

30.06.2015

-

-

-

-

art.23 i art. 27 ustawy z dnia 29.

niezbędne dla

Adres: ul. Na

sierpnia 1997 r. o ochronie danych

zrealizowania

Zaborach 1,

osobowych, ustawa z dnia 17 maja

uprawnienia lub

89-632 Brusy

1989 r. Prawo geodezyjne i

NIP 555-192-

kartograficzne

wnioskodawcy

nazwiska i imiona, imiona rodziców, adres zamieszkania lub pobytu, numer od osób, których
telefonu

podmiotom

dotyczą, z innych

upoważnionym na

źródeł niż osoba,

podstawie

której dane dotyczą przepisów prawa

spełnienia
obowiązku

12-30

wynikającego z

REGON

przepisów prawa

092351251
art.23 i art. 27 ustawy z dnia 29.

niezbędne dla

Wnioskodawcy,

ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O Adres: ul. Na

DANE O DOKUMENTACH

sierpnia 1997 r. o ochronie danych

zrealizowania

strony postępowania

ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

osobowych, ustawa z dnia 3

9.

Gmina Brusy

-

-

30.06.2015

-

-

-

-

Zaborach 1,
89-632 Brusy

października 2008 r. o udostępnianiu

NIP 555-192-

informacji o środowisku i jego

12-30

ochronie, udziale społeczeństwa w

REGON

ochronie środowiska oraz o ocenach

092351251
KLIENCI

10.

Gmina Brusy

-

-

30.06.2015

-

-

-

-

sierpnia 1997 r. o ochronie danych

Zaborach 1,

osobowych, ustawa z dnia 8 marca

źródeł niż osoba,

podstawie

obowiązku
przepisów prawa

osoby fizyczne i
niezbędne dla

spełnienia
obowiązku

REGON

wynikającego z

092351251

przepisów prawa

Adres: ul. Na

-

Gminny Zarząd
Oświaty

Zaborach 1,

w Brusach

30.06.2015

-

-

-

-

art.23 i art. 27 ustawy z dnia 29.
sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych, ustawa z dnia 19 lutego

89-632 Brusy

2004 r. o systemie informacji

NIP 555-192-

oświatowej

od osób, których

podmiotom

dotyczą

upoważnionym na
podstawie

finansach publicznych

Gmina Brusy

PESEL, numer telefonu

przepisów prawa

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

OŚWIATOWEJ

nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny

zrealizowania

NIP 555-192-

SYSTEM INFORMACJI

prawne

uprawnienia lub

1990 r. o samorządzie gminnym,

nazwiska i imiona, data urodzenia, PESEL, miejsce pracy, zawód,

od osób, których

podmiotom

niezbędne dla

osoby fizyczne

wykształcenie, wynagrodzenie, kwalifikacje, staż pracy, stopień awansu

dotyczą

upoważnionym na

zrealizowania

zawodowego, stanowisko

podstawie

uprawnienia lub

przepisów prawa

spełnienia
obowiązku

REGON

wynikającego z

092351251

przepisów prawa

EWIDENCJA WNIOSKODAWCÓW

Gmina Brusy

O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ

Adres: ul. Na

Gminny

sierpnia 1997 r. o ochronie danych

RODZINY

Zaborach 1,

Ośrodek

osobowych , ustawa z 5 grudnia 2014

89-632 Brusy

Pomocy

r. o Karcie Dużej Rodziny

NIP 555-192-

Społecznej w

12-30

Brusach

REGON

upoważnionym na

wynikającego z

89-632 Brusy

092351251

podmiotom

dotyczą, z innych

której dane dotyczą przepisów prawa

spełnienia

art.23 i art. 27 ustawy z dnia 29.

Adres: ul. Na

12-30

12.

uprawnienia lub

od osób, których

oddziaływania na środowisko

12-30

11.

nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, numer telefonu

-

Miejsko

11.04.2016

-

-

-

-

art.23 i art. 27 ustawy z dnia 29.

osoby fizyczne
niezbędne dla
zrealizowania
uprawnienia lub
spełnienia
obowiązku
wynikającego z
przepisów prawa

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres
zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL, numer dowodu osobistego,
telefon

z innych źródeł niż
osoba, której dane
dotyczą

podmiotom
upoważnionym na
podstawie
przepisów prawa

