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1 
 

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej 

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.). 

 

Tabela nie zawiera ośmiu kolumn. Poniższa lista ośmiu kolumn (nieuwzględniona w tabeli) posiada taki sam zapis dla wszystkich zbiorów danych osobowych wyszczególnionych w tabeli ( od pozycji 1 do 30 ): 
1. Data wpisania zbioru do rejestru -  09.11. 2015 

2. Data wprowadzonej zmiany -                15.01.2018 

3. Rodzaj zmiany -                             Weryfikacja zbiorów 

4. Zakres wprowadzonych zmian -            - 

5. Data wykreślenia zbioru -                      -  

6. Administrator danych osobowych / siedziba  -  Urząd Miasta w Piławie Górnej, 58-240 Piława Górna, ul. Piastowska 69 

7. Odbiorcy danych lub kategoria odbiorców, którym dane mogą być przetwarzane -                 - 

8. Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego -               -  

 
Lp. Nazwa zbioru danych 

osobowych 

Podmiot któremu 

powierzono 

przetwarzanie 

danych 

Podstawa prawna przetwarzania 

danych osobowych 

Cel przetwarzania danych 

osobowych 

Opis kategorii osób, których 

dane są przetwarzane  w 

zbiorze 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze Sposób zbierania danych do 
zbioru 

Sposób udostępniania 
danych ze zbioru 

1 

EWIDENCJA 

PODMIOTÓW 

POSIADAJĄCYCH 

ZBIORNIKI 

BEZODPŁYWOWE, 

PRZYDOMOWE 

OCZYSZCZALNIE 

ŚCIEKÓW I 

DEKLARACJE O 

WYSOKOŚCI OPŁATY 

ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

ZIM-ZKS, ZIM-

ZGO 

ustawa z dnia 13 września 1996r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z 

późn. zm. ) 

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa 

Osoby i firmy, które podpisały 

umowy na odbieranie odpadów 

komunalnych i nieczystości 

ciekłych, właściciele zbiorników 

bezodpływowych i 

przydomowych oczyszczalni 

ścieków, właściciele 

nieruchomości, którzy złożyli 

deklaracje o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami lub są 

zobowiązani do złożenia takiej 

deklaracji 

 

nazwiska i imiona  

data urodzenia  

miejsce urodzenia 

adres zamieszkania lub pobytu  

numer PESEL 

numer identyfikacji podatkowej 

numer telefonu 

adres nieruchomości 

adres korespondencji 

 

 od osób, których dotyczą  

 z innych źródeł niż osoba, 

której dane dotyczą. 

 

dane będą  

udostępniane  

wyłącznie na  

podstawie przepisów  

prawa 

 

2 

EWIDENCJA 

PODMIOTÓW 

SKŁADAJĄCYCH 

WNIOSKI O 

DOTACJE NA ZMIANY 

OGRZEWANIA I 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA 

ENERGII ORAZ 

USUWANIA WYROBÓW 

ZAWIERAJĄCYCH 

AZBEST 

ZIM-ZKS 

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa 

Klienci urzędu – osoby 

załatwiające sprawy w Urzędzie 

Miasta w Piławie Górnej 

Nazwiska i imiona 

Adres zamieszkania lub pobytu 

Numer PESEL 

Numer telefonu 

Od osób, których dotyczą 

dane będą  

udostępniane  

wyłącznie na  

podstawie przepisów  

prawa 

3 REJESTR PRZELEWÓW  SZB-SKK 

Ustawa z dnia13 .09.1996 o 

utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach Dz.U.z 2013 r poz.1399 ze 

zm. 

Usrawa  o Vat 

Ustawa o finansach publicznych 

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa 

 

 

Osoby fizyczne, przedsiębiorcy, 

klienci Urzędu Miasta w Piławie 

Górnej 

nazwiska i imiona  

miejsce urodzenia 

adres zamieszkania lub pobytu  

numer PESEL 

 

 

 od osób, których dotyczą  

 z innych źródeł niż osoba, 

której 

dane będą  

udostępniane  

wyłącznie na  
podstawie przepisów  

prawa 

4 

ZBIÓR 

KONTRAHENTÓW ZA 

ODPADY KOMUNALNE 

ZIM-ZGO 

ustawa z dnia 13 września 1996r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z 

późn. zm. ) 

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa 

Osoby i firmy, które podpisały 

umowy na odbieranie odpadów 

komunalnych i nieczystości 

ciekłych, właściciele zbiorników 

bezodpływowych i 

przydomowych oczyszczalni 

ścieków, właściciele 

nieruchomości, którzy złożyli 

deklaracje o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami lub są 

zobowiązani do złożenia takiej 

deklaracji 

 

nazwiska i imiona  

data urodzenia  

miejsce urodzenia 

adres zamieszkania lub pobytu  

numer PESEL 

numer identyfikacji podatkowej 

numer telefonu 

adres nieruchomości 

adres korespondencji 

 

 od osób, których dotyczą  

 z innych źródeł niż osoba, 

której dane dotyczą. 

 

dane będą  
udostępniane  

wyłącznie na  

podstawie przepisów  

prawa 
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Lp. Nazwa zbioru danych 

osobowych 

Podmiot któremu 

powierzono 

przetwarzanie 

danych 

Podstawa prawna przetwarzania 

danych osobowych 

Cel przetwarzania danych 

osobowych 

Opis kategorii osób, których 

dane są przetwarzane  w 

zbiorze 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze Sposób zbierania danych do 
zbioru 

Sposób udostępniania 
danych ze zbioru 

5 

ZBIÓR 

KONTRAHENTÓW 

DOKONUJĄCYCH 

WPŁAT PODATKÓW OD 

TOWARÓW I USŁUG 

SZB-SKK  

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa 

Osoby fizyczne, osoby prawne 

oraz jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości 

prawnej, które dokonują wpłat na 

rachunek gminy oraz którym 

wypłacane są środki z konta 

gminy 

nazwiska i imiona  

adres zamieszkania lub pobytu  

 

od osób, których dotyczą 

dane będą  

udostępniane  

wyłącznie na  

podstawie przepisów  

prawa 

6 

ZBIÓR PODMIOTÓW 

SKŁADAJĄCYCH 

WNIOSEK O WYDANIE 

ZEZWOLENIA NA 

SPRZEDAŻ NAPOJÓW 

ALKOHOLOWYCH 

ZIM-ZLH 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholowym (Dz U. 

z 2012 r., poz. 1356 tekst jednolity ) 

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa 

Przedsiębiorcy prowadzący 

sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w 

miejscu lub poza miejscem 

sprzedaży, pełnomocnicy 

 

nazwiska i imiona  

adres zamieszkania lub pobytu  

numer PESEL 

numer identyfikacji podatkowej 

seria i nr dowodu osobistego 

miejsce pracy 

numer telefonu 

 

 

 od osób, których dotyczą  

 z innych źródeł niż osoba, 

której dane dotyczą. 

dane będą  

udostępniane  

wyłącznie na  

podstawie przepisów  

prawa 

 

7 NAJEM ZIM-ZLH , BEL 

ustawa  o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy                            

i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.                       

z 2014r., poz.150) 

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa 

Osoby fizyczne 

nazwiska i imiona  

adres zamieszkania lub pobytu  

numer PESEL 

numer telefonu 

sytuacja finansowa 

miejsce pracy 

Dane wrażliwe dotyczące: 

Innych orzeczeń wydanych w postępowaniu 

sądowym lub administracyjnym  

 

 od osób, których dotyczą  

 z innych źródeł niż osoba, 

której 

 

 

 

 

 
dane będą  

udostępniane  

wyłącznie na  

podstawie przepisów  

prawa 

 

 

8 

EWIDENCJA 

PODMIOTÓW, KTÓRYM 

WYDANO UPOMNIENIA  

SZB-SWK 

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o 

postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji ( t.j. Dz U. z 2014 r. poz. 

1619 z późn. Zm.),  

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa 

Osoby fizyczne, osoby prawne 

oraz jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości 

prawnej, zalegające z zapłatą 

należności publicznoprawnych,  

nazwiska i imiona , imiona rodziców  

data urodzenia , miejsce urodzenia  

adres zamieszkania lub pobytu  

numer PESEL , numer REGON 

Numer Identyfikacji Podatkowej 

seria i numer dowodu osobistego 

 numer telefonu , adres e-mail, 

składniki majątku zobowiązanych 

sytuacja finansowa zobowiązanych 

 

 od osób, których dotyczą  

 z innych źródeł niż osoba, 

której. 

dane będą  

udostępniane  

wyłącznie na  

podstawie przepisów  

prawa 

 

9 

REJESTR OBRAZU 

POCHODZĄCEGO Z 

MIEJSKIEGO 

MONITORINGU 

WIZYJNEGO 

SI, BOC  

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa 

Wizerunek osób fizycznych Dane wizyjne identyfikujące daną osobę Z monitoringu wizyjnego 

dane będą  

udostępniane  
wyłącznie na  

podstawie przepisów  

prawa 

 

10 

EWIDENCJA 

PODATNIKÓW 

PODATKU OD 

NIERUCHOMOŚCI, 

ROLNEGO,  

LEŚNEGO 

SZP-SPO, SZP-

SWP 

ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o 

podatkach i opłatach lokalnych (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.)  

ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o 

podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r, poz. 

1381 z późn. zm.) , ustawa z dnia 30 

października 2002 r. o podatku leśnym 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 465 z późn. zm.)  

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 

r. poz. 613 z późn. zm.) 

Prowadzenie ewidencji 

podatników podatku od 

nieruchomości, rolnego, 

leśnego 

Osoby fizyczne, osoby prawne, 

jednostki organizacyjne, w tym 

spółki nieposiadające osobowości 

prawnej. 

nazwiska i imiona  

data urodzenia  

miejsce urodzenia 

adres zamieszkania lub pobytu  

numer PESEL 

seria i numer dowodu osobistego 

numer identyfikacji podatkowej 

numer telefonu 

e-mail 

regon 

 

 od osób, których dotyczą  

 z innych źródeł niż osoba, 

której 

dane będą  

udostępniane  

wyłącznie na  
podstawie przepisów  

prawa 

 

11 

EWIDENCJA OSÓB 

ZOBOWIĄZANYCH DO 

UISZCZENIA  OPŁATY 

OD POSIADANIA PSÓW 

SZP-SWP 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o 

podatkach i opłatach lokalnych ( Dz 

U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm. 

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa 

Osoby  fizyczne posiadające psy. 

nazwiska i imiona , data urodzenia  

miejsce urodzenia 

adres zamieszkania lub pobytu  

numer PESEL 

seria i numer dowodu osobistego 

numer identyfikacji podatkowej 

numer telefonu , e-mail , regon  

 

 od osób, których dotyczą  

 z innych źródeł niż osoba, 

której 

dane będą  

udostępniane  

wyłącznie na  

podstawie przepisów  

prawa 

 

12 

REJESTR OSÓB 

WNOSZĄCYCH OPŁATĘ 

OD PODATKU OD 

ŚRODKÓW 

TRANSPORTOWYCH 

SZP-SPO 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o 

podatkach i opłatach lokalnych ( Dz 

U. z 2014 r. poz. 849), Wymiar 

podatku od środków transportowych 

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa 

Osoby fizyczne, osoby prawne, 

jednostki organizacyjne, w tym 

spółki nieposiadające osobowości 

prawnej 

nazwiska i imiona , data urodzenia  

miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub 

pobytu , numer PESEL 

seria i numer dowodu osobistego 

numer identyfikacji podatkowej 

numer telefonu , e-mail , regon  

 

 od osób, których dotyczą  

 z innych źródeł niż osoba, 

której 

dane będą  

udostępniane  

wyłącznie na  

podstawie przepisów  

prawa 
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Lp. Nazwa zbioru danych 

osobowych 

Podmiot któremu 

powierzono 

przetwarzanie 

danych 

Podstawa prawna przetwarzania 

danych osobowych 

Cel przetwarzania danych 

osobowych 

Opis kategorii osób, których 

dane są przetwarzane  w 

zbiorze 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze Sposób zbierania danych do 
zbioru 

Sposób udostępniania 
danych ze zbioru 

13 

EWIDENCJA OSÓB, 

KTÓRYM UDZIELONO 

ULG PUBLICZNO-

PRAWNYCH i 

CYWILNO- PRAWNYCH 

SZP-SPO 

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. – 

Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. 

U. z 2015 r., poz. 613), Uchwała  Nr 

199/LIV/2014  Rady Miejskiej w 

Piławie Górnej  z dnia 24 czerwca 

2014 r. w sprawie określenia 

szczegółowych zasad, sposobu i trybu 

umarzania, odraczania lub rozkładania 

na raty spłaty należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny 

przypadających Gminie Piława Górna  

lub jej jednostkom podległym, 

warunków dopuszczalności pomocy 

publicznej, w których ulga stanowić 

będzie pomoc publiczną oraz 

wskazanie organu i osób do tego 

uprawnionych, do których nie stosuje 

się przepisów ustawy - Ordynacja 

podatkowa 

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa 

Osoby fizyczne, osoby prawne, 

jednostki organizacyjne, w tym 

spółki nieposiadające osobowości 

prawnej. 

nazwiska i imiona  

data urodzenia  

miejsce urodzenia 

adres zamieszkania lub pobytu  

numer PESEL 

seria i numer dowodu osobistego 

numer identyfikacji podatkowej 

numer telefonu , e-mail , regon 

 

 od osób, których dotyczą  

 z innych źródeł niż osoba, 

której 

dane będą  

udostępniane  

wyłącznie na  

podstawie przepisów  

prawa 

 

14 

ZBIÓR PODMIOTÓW 

PŁACĄCYCH PODATEK 

DOCHODOWY OD 

OSÓB FIZYCZNYCH 

 

SZP-SRP 

Ustawa o podatku dochodowym od 

osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. 

(Dz.U. z 2012 r. poz. 361) 

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa 

Osoby fizyczne 

nazwiska i imiona  

numer PESEL 

data urodzenia 

adres zamieszkania  

 

 

 od osób, których dotyczą  

 z innych źródeł niż osoba, 

której 

dane będą  

udostępniane  
wyłącznie na  

podstawie przepisów  

prawa 

15 

ZBIÓR PODMIOTÓW 

PŁACĄCYCH SKŁADKI 

NA UBEZPIECZENIA 

SPOŁECZNE I 

ZDROWOTNE 

 

SZP-SRP 

Ustawa o systemie ubezpieczeń 

społecznych z dnia 13 października 

1998 r (Dz.U. z 2015 r. poz. 121) 

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa 

Osoby fizyczne 

nazwiska i imiona  

numer PESEL 

data urodzenia 

adres zamieszkania 

adres zameldowania 

adres dom korespondencji 

 

 

 od osób, których dotyczą  

 z innych źródeł niż osoba, 
której 

dane będą  

udostępniane  

wyłącznie na  

podstawie przepisów  
prawa 

16 

ZBIÓR OSÓB 

PODLEGAJĄCYCH 

UBEZPIECZENIU 

GRUPOWEMU 

SZP-SRP 

Umowa grupowego ubezpieczenia 

pracowniczego typu P Plus Polisa Nr 

719083086 

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa 

Osoby fizyczne 

nazwiska i imiona  

numer PESEL 

miejsce urodzenia 

adres do korespondencji  

numer telefonu 

adres email  

 

 od osób, których dotyczą  

 z innych źródeł niż osoba, 

której 

dane będą  

udostępniane  
wyłącznie na  

podstawie przepisów  

prawa 

 

 

17 

 

 

 

BAZA 

KONTRAHENTÓW 

 

SZP-SRP; SZB- 

SZS, SZB-SRK, 

SZB-SWP, SZB-

SKK, SZB-SWK 

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 

poz. 591 z późn.zm.); Ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U z 2013r. poz. 885 z 

późn. zm.) 

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa 

Osoby fizyczne i prawne 

nazwiska i imiona  

adres zamieszkania lub pobytu  

 

od osób, których dotyczą 

dane będą  

udostępniane  

wyłącznie na  

podstawie przepisów  

prawa 

18 
REJESTR OPŁATY 

SKARBOWEJ 
BEL, USC 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o 

opłacie skarbowej ( Dz U. z 2015 r, 

poz 783 z późn. zm. ) 

 

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa 

Osoby  fizyczne na których ciąży 

obowiązek zapłaty za opłatę 

skarbową w związku z 

wykonywaniem czynności 

urzędowych 

nazwiska i imiona  

adres zamieszkania lub pobytu  

numer PESEL 

 

od osób, których dotyczą 

dane będą  

udostępniane  

wyłącznie na  

podstawie przepisów  

prawa 

 

19 
ZBIÓR AKTÓW STANU 

CYWILNEGO 
USC, BEL, SI, B 

ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. 

Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.)  

ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.)  

ustawa z dnia 17 października 2008 r. 

o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 

2008 r. Nr 220 poz. 1414 z późn. zm.) 

 

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa 

Osoby fizyczne 

nazwiska i imiona, imiona rodziców  

data urodzenia, miejsce urodzenia  

adres zamieszkania lub pobytu  

numer PESEL 

Numer Identyfikacji Podatkowej 

seria i numer dowodu osobistego  

płeć, stan cywilny 

nazwisko po zawarciu małżeństwa 

nazwisko z poprzedniego małżeństwa 

data i miejsce zawarci a małżeństwa 

nazwisko rodowe ojca, matki 

nazwisko i imię świadka 

nazwisko imię i adres wnioskodawcy 

Dane wrażliwe dotyczące: 

Przynależność wyznaniowa, Stan zdrowia 

Innych orzeczeń wydanych w postępowaniu 

sądowym lub administracyjnym 

 

 od osób, których dotyczą  

 z innych źródeł niż osoba, 
której 

dane będą  

udostępniane  

wyłącznie na  

podstawie przepisów  
prawa 
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Lp. Nazwa zbioru danych 

osobowych 

Podmiot któremu 

powierzono 

przetwarzanie 

danych 

Podstawa prawna przetwarzania 

danych osobowych 

Cel przetwarzania danych 

osobowych 

Opis kategorii osób, których 

dane są przetwarzane  w 

zbiorze 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze Sposób zbierania danych do 
zbioru 

Sposób udostępniania 
danych ze zbioru 

20 

ZBIÓR DANYCH 

PODMIOTÓW  

ZWIĄZANYCH Z 

EWIDENCJĄ LUDNOSĆI 

USC, BEL, SI, B 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r o 

ewidencji ludności i dowodach 

osobistych (Dz.U. z 1984 r. Nr 32, 

poz. 174 z późn. Zm. 

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa 

Osoby fizyczne 

nazwiska i imiona , imiona rodziców  

data urodzenia, miejsce urodzenia  

adres zamieszkania lub pobytu  

numer PESEL 

Numer Identyfikacji Podatkowej 

seria i numer dowodu osobistego  

płeć, stan cywilny 

nazwisko po zawarciu małżeństwa 

nazwisko z poprzedniego małżeństwa 

data i miejsce zawarci a małżeństwa 

nazwisko rodowe ojca, matki 

nazwisko i imię świadka 

nazwisko imię i adres wnioskodawcy 

Dane wrażliwe dotyczące: 

Przynależność wyznaniowa, Stan zdrowia 

Innych orzeczeń wydanych w postępowaniu 

sądowym lub administracyjnym 

 

 od osób, których dotyczą  

 z innych źródeł niż osoba, 

której 

dane będą  

udostępniane  

wyłącznie na  

podstawie przepisów  

prawa 

 

21 

ZBIÓR DANYCH 

PODMIOTÓW  

ZWIĄZANYCH Z 

POTWIERDZENIEM 

PROFILU ZAUFANEGO 

BEL , USC 

Rozporządzenie Ministra Administracji 

i Cyfryzacji 

Z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie 

zasad potwierdzania, przedłużania 

ważności, unieważniania oraz 

wykorzystania profilu zaufanego 

elektronicznej platformy usług 

administracji publicznej Na podstawie 

art. 20a ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne 

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa 

Osoby fizyczne 

Nazwiska i imiona 

Adres zamieszkania 

Numer PESEL 

Numer telefonu 

Adres email 

Identyfikator użytkownika w sys. ePUAP 

od osób, których dotyczą  

 

dane będą  

udostępniane  

wyłącznie na  

podstawie przepisów  

prawa 
 

22 

ZBIÓR PODMIOTÓW 

WYSTĘPUJĄCYCH Z 

WNIOSKIEM 

ZWIĄZANYM Z 

EWIDENCJĄ 

DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ 

ZIM-ZRG 

ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej 

(Dz. U. z 2015 r. , poz. 584 z późn. 

zm.)  

ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o 

zmianie ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej oraz o 

zmianie niektórych innych ustaw 

(Dz.U. z 2009 r. Nr 18 poz. 97 z 

późn.zm. 

 

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa 

Wnioskodawcy 

nazwiska i imiona , imiona rodziców 

miejsce urodzenia, numer PESEL 

adres zamieszkania lub pobytu  

numer identyfikacji podatkowej 

seria i nr dowodu osobistego 

miejsce pracy , numer telefonu 

oznaczenie siedziby i miejsc wykonywania 

działalności gospodarczej, adres do 

korespondencji, obywatelstwo, płeć , 

nazwisko rodowe, nr. Rachunku 

bankowego, e-mail, REGON, data 

rozpoczęcia prowadzenia działalności 

gospodarczej, zmiany i zaprzestanie 

wykonywania działalności gospodarczej, 

rodzaj prowadzonej działalności 

gospodarczej, forma opodatkowania, 

miejsce przechowywania dokumentacji 

rachunkowej 

 

 od osób, których dotyczą  

 z innych źródeł niż osoba, 

której 

dane będą  
udostępniane  

wyłącznie na  

podstawie przepisów  

prawa 

 

23 

ZBIÓR DANYCH OSÓB 

FIZYCZNYCH I 

PRAWNYCH 

WYSTĘPUJĄCYCH O 

DZIERŻAWĘ/NAJEM 

NIERUCHOMOŚCI 

GMINNYCH 

ZIM – ZRG 

ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 

r., poz. 594 z późn. zm.) Ustawa z dnia 

21.08. 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. D.U. z 2015 r. 

poz. 782) 

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa 

Osoby fizyczne i prawne 

nazwiska i imiona  

adres zamieszkania lub pobytu  

numer PESEL 

numer identyfikacji podatkowej 

 

 

 od osób, których dotyczą  

 z innych źródeł niż osoba, 

której 

dane będą  

udostępniane  

wyłącznie na  

podstawie przepisów  

prawa 

 

24 

ZBIÓR DANYCH 

PRODUCENTÓW 

ROLNYCH 

WYSTĘPUJĄCYCH O 

ZWROT PODATKU 

AKCYZOWEGO 

ZAWARTEGO W CENIE 

OLEJU NAPĘDOWEGO 

WYKORZYSTYWANEW

GO DO PRODUKCJI 

ROLNEJ 

ZIM – ZRG 

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o 

zwrocie podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1340)  

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa 

Producenci rolni  

nazwiska i imiona  

adres zamieszkania lub pobytu  

numer PESEL 

numer identyfikacji podatkowej 

seria i nr dowodu osobistego 

Numer w KRS 

Powierzchnia użytków rolnych  

Numer rachunku bankowego 

 

 

 od osób, których dotyczą  

 z innych źródeł niż osoba, 

której 

dane będą  

udostępniane  

wyłącznie na  

podstawie przepisów  

prawa 
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Lp. Nazwa zbioru danych 

osobowych 

Podmiot któremu 

powierzono 

przetwarzanie 

danych 

Podstawa prawna przetwarzania 

danych osobowych 

Cel przetwarzania danych 

osobowych 

Opis kategorii osób, których 

dane są przetwarzane  w 

zbiorze 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze Sposób zbierania danych do 
zbioru 

Sposób udostępniania 
danych ze zbioru 

25 

DANE OSÓB 

WYSTĘPUJĄCYCH O 

NADANIE NUMERU 

PORZĄDKOWEGO 

NIERUCHOMOŚCI  

 

ZGM 

Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. 

U. z 2015 r., poz. 520) oraz 

Rozporządzenie Ministra Administracji 

i Cyfryzacji           z dnia 9 stycznia 

2012 r. w sprawie ewidencji 

miejscowości, ulic i adresów                 

(Dz.U z 2012 poz. 125) 

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa Klienci urzędu – osoby 

załatwiające sprawy w Urzędzie 

Miasta w Piławie Górnej 

Imię i nazwisko 

Adres zamieszkania 

Nr telefonu  

Od osób których dane dotyczą 

dane będą  

udostępniane  
wyłącznie na  

podstawie przepisów  

prawa 

 

26 

DANE OSÓB 

NABYWAJĄCYCH 

NIERUCHOMOŚCI OD 

GMINY 

ZGM 

Ustawa o gospodarce 

nieruchomościami z dnia             21 

sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2015, poz. 

782), Ustawa Kodeks cywilny z dnia 

23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity 

Dz.U z 2014, poz. 121 ze zmianami) 

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa 
Klienci urzędu – osoby 

załatwiające sprawy w Urzędzie 

Miasta w Piławie Górnej 

Imię i nazwisko,  

Adres zamieszkania 

Pesel, imiona rodziców  

Od osób których dane dotyczą 
dane będą  

udostępniane  

wyłącznie na  

podstawie przepisów  

prawa 

 

27 

REJESTR 

UŻYTKOWNIKÓW 

WIECZYSTYCH 

ZGM 

Ustawa o gospodarce 

nieruchomościami z dnia             21 

sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2015, poz. 

782)  

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa 

Klienci urzędu – osoby 

załatwiające sprawy w Urzędzie 

Miasta w Piławie Górnej 

Imię i nazwisko 

Adres zamieszkania 

Pesel, imiona rodziców 

Nr dowodu osobistego 

 

Od osób których dane dotyczą dane będą  

udostępniane  

wyłącznie na  

podstawie przepisów  

prawa 
 

28 

DANE OSÓB 

SKŁADAJĄCYH 

WNIOSKI I PODANIA Z 

ZAKRESU 

GOSPODARKI 

NIERUCHOMOŚCIAMI 

ZGM 

Ustawa o gospodarce 

nieruchomościami z dnia             21 

sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2015, poz. 

782) 

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2014 r., 

poz. 267 ze zmianami) 

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa Klienci urzędu – osoby 

załatwiające sprawy w Urzędzie 

Miasta w Piławie Górnej 

Imię i nazwisko 

Adres zamieszkania 

Od osób których dane dotyczą 
dane będą  

udostępniane  

wyłącznie na  

podstawie przepisów  
prawa 

 

29 

REJESTR OSÓB 

OBJĘTYCH 

POWSZECHNYM 

OBOWIĄZKIEM 

OBRONY  

BOC 

Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o 

powszechnym obowiązku obrony  

(Dz.U. z 2015 r. poz. 827) 

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa 

Osoby fizyczne 

nazwiska i imiona , nazwiska rodowe 

imię ojca , adres zamieszkania lub pobytu  

numer PESEL , seria i nr dowodu osobistego 

miejsce pracy , numer telefonu 

seria i numer książeczki wojskowej i 

kategorii wojskowej 

 

 od osób, których dotyczą  

 z innych źródeł niż osoba, 

której 

dane będą  

udostępniane  

wyłącznie na  

podstawie przepisów  

prawa 

 

30 

WYKAZ OSÓB 

POSIADAJĄCYCH 

UPRAWNIENIA DO 

DOSTĘPU DO 

INFORMCJI 

NIEJAWNYCH   

BOC 

Ustawa z dnia 5 sierpnia  

2010 r.  o ochronie informacji 

niejawnych r. (Dz.U. z 2010 r. poz. 

827) 

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa 

Osoby fizyczne 

nazwiska i imiona , nazwiska rodowe 

imię ojca , adres zamieszkania lub pobytu  

numer PESEL, seria i nr dowodu osobistego 

miejsce pracy, numer telefonu 

seria i numer książeczki wojskowej i 

kategorii wojskowej 

numer i seria paszportu  

 

 od osób, których dotyczą  

 z innych źródeł niż osoba, 

której 

dane będą  

udostępniane  

wyłącznie na  

podstawie przepisów  

prawa 

 

31 

WYKAZ OSÓB 

ZOBOWIĄZANYCH DO 

SKŁADANIA 

OŚWIACZEŃ 

MAJĄTKOWYCH 

BOC 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r.   o 

samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2013 

r. poz. 594 z późn. zm.) 

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa 

Osoby fizyczne 

nazwiska i imiona , nazwiska rodowe 

imię ojca , adres zamieszkania lub pobytu  

numer PESEL , miejsce pracy 

  

 od osób, których dotyczą  

 z innych źródeł niż osoba, 

której 

dane będą  

udostępniane  

wyłącznie na  

podstawie przepisów  

prawa 

 

32 
REJESTR DELEGACJI 

SŁUŻBOWYCH 
SA  

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa 
Osoby fizyczne 

nazwiska i imiona  

adres zamieszkania lub pobytu  

 

 od osób, których dotyczą  

 z innych źródeł niż osoba, 

której 

dane będą  

udostępniane  

wyłącznie na  

podstawie przepisów  

prawa 

33 REJESTR SZKOLEŃ SA  

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa 
Osoby fizyczne 

nazwiska i imiona ,  

adres zamieszkania lub pobytu  

 

 od osób, których dotyczą  

 z innych źródeł niż osoba, 

której 

dane będą  

udostępniane  

wyłącznie na  

podstawie przepisów  
prawa 

34 
REJESTR 

KORESPONDENCJI 
SA  

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa 

 

Osoby fizyczne 

nazwiska i imiona  

adres zamieszkania lub pobytu  

 

 od osób, których dotyczą  

 z innych źródeł niż osoba, 

której 

dane będą  
udostępniane  

wyłącznie na  

podstawie przepisów  

prawa 

35 
REJESTR UPOWAŻNIEŃ 

DO KONTROLI 
SA  

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa 

Osoby fizyczne 

nazwiska i imiona  

adres zamieszkania lub pobytu  

 

 od osób, których dotyczą  

 z innych źródeł niż osoba, 

której 

dane będą  

udostępniane  

wyłącznie na  

podstawie przepisów  

prawa 
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Lp. Nazwa zbioru danych 

osobowych 

Podmiot któremu 

powierzono 

przetwarzanie 

danych 

Podstawa prawna przetwarzania 

danych osobowych 

Cel przetwarzania danych 

osobowych 

Opis kategorii osób, których 

dane są przetwarzane  w 

zbiorze 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze Sposób zbierania danych do 
zbioru 

Sposób udostępniania 
danych ze zbioru 

36 
ARCHIWUM 

ZAKŁADOWE 
SA 

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r o 

narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwa (Dz U. z 2011 r. Nr 123, poz. 

698 z późn. Zm. ) 

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa 

Klienci urzędu – osoby 

załatwiające sprawy w Urzędzie 

Miasta w Piławie Górnej, strony 

postępowań administracyjnych, 

osoby trzecie. 

nazwiska i imiona , imiona rodziców  

data urodzenia , miejsce urodzenia  

adres zamieszkania lub pobytu  

numer PESEL 

Numer Identyfikacji Podatkowej 

seria i numer dowodu osobistego  

nazwisko rodowe , data zgonu, płeć  

obywatelstwo , numer geodezyjny działki  

numer księgi wieczystej 

 od osób, których dotyczą 

 z innych źródeł niż osoba, 

której 

dane będą  

udostępniane  

wyłącznie na  

podstawie przepisów  

prawa 

 

37 

WYKAZ PODMIOTÓW 

OBEJMUJĄCYCH 

REJESTR SKARG I 

WNIOSKÓW 

SA 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania 

administracyjnego ( tekst jedn. Dz U. 

z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) 

 

 

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa 

Osoby wnoszące skargi i wnioski 

nazwiska i imiona  

adres zamieszkania lub pobytu  

miejsce pracy 

e-mail 

skrytka ePUAP 

od osób, których dotyczą 

dane będą  

udostępniane  

wyłącznie na  

podstawie przepisów  

prawa 

 

38 

WYKAZ 

PRACOWNIKÓW 

PUBLICZNYCH I 

STARZYSTÓW  

SA, SZP-SRP, 

SRM 

Ustawa o systemie ubezpieczeń 

społecznych z dnia 13 października 

1998 r (Dz.U. z 2015 r. poz. 121)  

Ustawa o podatku dochodowym od 

osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. 

(Dz.U. z 2012 r. poz. 361) 

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa 
Osoby fizyczne 

nazwiska i imiona  

numer PESEL  

adres zamieszkania lub pobytu 

data urodzenia 

adres zameldowania 

adres dom korespondencji 

 od osób, których dotyczą  

 z innych źródeł niż osoba, 

której 

dane będą  
udostępniane  

wyłącznie na  

podstawie przepisów  

prawa 

39 

REJESTR UMÓW, 

ZLECEŃ 

 

 

SA, SZP-SRP, 

SZB-SWK 

Ustawa o systemie ubezpieczeń 

społecznych z dnia 13 października 

1998 r (Dz.U. z 2015 r. poz. 121)  

Ustawa o podatku dochodowym od 

osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. 

(Dz.U. z 2012 r. poz. 361) 

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa 

Osoby fizyczne 

nazwiska i imiona  

numer PESEL 

data urodzenia 

adres zamieszkania 

adres zameldowania 

adres dom korespondencji 

 od osób, których dotyczą  

 z innych źródeł niż osoba, 

której 

dane będą  

udostępniane  

wyłącznie na  

podstawie przepisów  

prawa 

40 

ZBIÓR DANYCH 

PLACÓWEK 

OŚWIATOWYCH 

GMINY ZAWARTYCH 

W SYSTEMIE 

INFORAMACJI 

OŚWIATOWEJ 

BO 

 

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o 

systemie informacji oświatowej (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 45 z późn. zm.) 

 

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa 

Nauczyciele, pracownicy 

administracji i obsługi 

zatrudnieni w placówkach 

oświatowych gminy, uczniowie. 

nazwiska i imiona , data urodzenia 

miejsce urodzenia  

adres zamieszkania lub pobytu  

numer PESEL, zawód , wykształcenie 

numer telefonu 

adres e-mail 

z innych źródeł niż osoba, 

której dane dotyczą. 

dane będą  

udostępniane  

wyłącznie na  

podstawie przepisów  

prawa 

41 

REJESTR UCZNIÓW, 

RODZICÓW, 

PEDAGOGÓW W 

ZWIĄZKU Z 

REALIZACJĄ 

RZĄDOWEGO 

PROGRAMU POMOCY 

UCZNIOM W 2015R – 

„WYPRAWKA 

SZKOLNA 2015” 

BO 

Ustawa y dnia 29 sierpnia 1997r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2014r. poz. 1182 z późn. Zm.) 

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa 

Nauczyciele, pracownicy 

administracji i obsługi 

zatrudnieni w placówkach 

oświatowych gminy, uczniowie. 

nazwiska i imiona ,  

adres zamieszkania lub pobytu  

 

z innych źródeł niż osoba, 

której dane dotyczą. 

dane będą  

udostępniane  

wyłącznie na  

podstawie przepisów  

prawa 

42 

BENEFICJENCI 

PROJEKTU ‘INTERNET 

SZANSĄ ROZWOJU 

GMINY PIŁAWA 

GÓRNA’ 

ZPF, SI 

projektu POIG.08.03.00-02-130/13 z 

dnia 30.10.2013r. realizowanego przez 

Gminę Piława Górna 

współfinansowany przez Unię 

Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego Program Operacyjny 

Innowacyjna Gospodarka, 8. 

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa 

Osoby fizyczne 

nazwiska i imiona  

adres zamieszkania lub pobytu  

numer PESEL 

 

 od osób, których dotyczą  

 z innych źródeł niż osoba, 

której 

dane będą  

udostępniane  

wyłącznie na  

podstawie przepisów  

prawa 

43 

REJESTR SKARG I 

WNIOSKÓW SPRAW 

WNOSZONYCH DO 

RADY MIASTA 

SRM 

Ustawa KPA a17 254, Dz.U. z 2013 

poz 782 z późn. Zm ), Rozporządzenie 

RM z dnia 8.01.2002 w sprawie 

organizacji przyjmowania i 

rozpatrywania skarg i wniosków  

(Dz.U. z 2002r ust.5 poz 46 ) 

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa 
Osoby fizyczne 

nazwiska i imiona  

adres zamieszkania lub pobytu  

numer PESEL 

 

 od osób, których dotyczą  

 z innych źródeł niż osoba, 

której 

dane będą  

udostępniane  

wyłącznie na  
podstawie przepisów  

prawa 

 

44 

REJESTR PODMIOTÓW 

SYSTEMU OBIEGU 

DOKUMENTÓW 

PRACOWNICY 

URZĘDU 

MIASTA W 

PIŁAWIE 

GÓRNEJ 

ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 

r., poz. 594 z późn. zm.)  ustawa z 

dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. 

U. z 2014 r., poz. 267 z późn. zm. 

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa 

 

Klienci Urzędu Miasta w Piławie 

Górnej 

nazwiska i imiona  

adres zamieszkania lub pobytu  

numer PESEL 

numer identyfikacji podatkowej 

miejsce pracy, numer telefonu 

adres e-mail, REGON 

 od osób, których dotyczą  

 z innych źródeł niż osoba, 

której 

dane będą  

udostępniane  

wyłącznie na  

podstawie przepisów  
prawa 
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Lp. Nazwa zbioru danych 

osobowych 

Podmiot któremu 

powierzono 

przetwarzanie 

danych 

Podstawa prawna przetwarzania 

danych osobowych 

Cel przetwarzania danych 

osobowych 

Opis kategorii osób, których 

dane są przetwarzane  w 

zbiorze 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze Sposób zbierania danych do 
zbioru 

Sposób udostępniania 
danych ze zbioru 

45 REJESTR WYBORCÓW BEL  

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa 
Osoby fizyczne 

nazwiska i imiona  

adres zamieszkania lub pobytu  

numer PESEL 

 

 od osób, których dotyczą  

 z innych źródeł niż osoba, 

której 

dane będą  

udostępniane  

wyłącznie na  

podstawie przepisów  

prawa 

46 

REJESTR 

KANDYDATÓW 

OBWODOWYCH 

KOMISJI 

WYBORCZYCH 

SRM 

Ustawa z dnia 5.01.2011r – Kodeks 

Wyborczy ( Dz.U z 2011 us 21 poz 

112 z późn. Zm) 

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa Osoby fizyczne 

nazwiska i imiona  

adres zamieszkania lub pobytu  

numer PESEL 

 

 od osób, których dotyczą  

 z innych źródeł niż osoba, 

której 

dane będą  

udostępniane  

wyłącznie na  

podstawie przepisów  
prawa 

47 

REJESTR OSÓB 

SKŁADAJĄCYCH 

OŚWIADCZENIA 

MAJĄTKOWE 

 

SRM, BOC 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r o 

samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 

poz 1515 )  

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa Osoby fizyczne 

nazwiska i imiona  

adres zamieszkania lub pobytu  

numer PESEL 

 

 od osób, których dotyczą  

 z innych źródeł niż osoba, 

której 

dane będą  

udostępniane  

wyłącznie na  

podstawie przepisów  

prawa 

48 

ZBIÓR PRACOWNIKÓW 

W SYSTEMIE 

KADROWO-

PŁACOWYM 

USC 

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o 

pracownikach samorządowych ( Dz.U. 

z 2014r poz 1202 z późn. Zm) 

Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa 

Osoby fizyczne 

nazwiska i imiona  

numer PESEL 

data urodzenia 

adres zamieszkania 

adres zameldowania 

adres dom korespondencji 

 

 od osób, których dotyczą  

 z innych źródeł niż osoba, 

której 

dane będą  

udostępniane  

wyłącznie na  

podstawie przepisów  
prawa 

 


