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REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH

Rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony jest w postaci elektronicznej i udostępniany na stronie
internetowej administratora danych osobowych - TAK
Rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony jest w postaci elektronicznej i udostępniany na
stanowisku dostępowym w systemie informatycznym administratora danych osobowych znajdującym
się w siedzibie administratora danych osobowych - NIE
Rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony jest w postaci elektronicznej i udostępniany przez
sporządzenie wydruku rejestru z systemu informatycznego administratora danych osobowych - NIE
Rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony jest w postaci pisemnej i udostępniany do
przeglądania w siedzibie administratora danych osobowych - NIE
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1. Nazwa zbioru danych:
1. Bezpieczeństwo ludności i sprawy obronne
2. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany:
Powiat Prudnicki
ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik
REGON: 531412600
3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i adres
jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu:
Nie dotyczy. Nie wyznacza się przedstawiciela administratora danych, ponieważ adres
siedziby administratora danych znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej, czyli w państwie
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku powierzenia
przetwarzania danych temu podmiotowi:
Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy
Netkoncept.Com spółka jawna
ul. Partyzancka 5a, 45-801 Opole
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
Zgoda osoby, której dane dotyczą.
Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnień lub spełnienia obowiązków
wynikających z przepisów prawa:
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922 ze zm.),
• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 4445 ze zm.),
• Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 209 ze zm.).
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:
Realizacja uprawnień lub spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa.
7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Osoby zaangażowane w działalność związaną z bezpieczeństwem ludności i sprawami
obronnymi, a także osoby na rzecz których działalność ta jest prowadzona.
8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
Nazwisko, imię, adres zamieszkania lub pobytu, numer telefonu, dane dotyczące stanu
posiadania dóbr materialnych oraz informacje na temat powstałych szkód.
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9. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane
od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą:
Dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą oraz z innych źródeł niż osoba, której
dane dotyczą.
10. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na
podstawie przepisów prawa.
11. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie będą przekazywane do państw trzecich.
Data wpisu zbioru danych do rejestru:
Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych:
Data wykreślenia zbioru z rejestru:

09.05.2016 r.
09.05.2016 r.
zbiór pozostaje w rejestrze
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1. Nazwa zbioru danych:
2. Drogi i komunikacja
2. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany:
Powiat Prudnicki
ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik
REGON: 531412600
3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i adres
jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu:
Nie dotyczy. Nie wyznacza się przedstawiciela administratora danych, ponieważ adres
siedziby administratora danych znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej, czyli w państwie
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku powierzenia
przetwarzania danych temu podmiotowi:
Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy
Netkoncept.Com spółka jawna
ul. Partyzancka 5a, 45-801 Opole
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
Zgoda osoby, której dane dotyczą.
Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnień lub spełnienia obowiązków
wynikających z przepisów prawa:
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922 ze zm.),
• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 4445 ze zm.),
• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruch drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137
ze zm.),
• Ustaw z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414
ze zm.),
• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 2147 ze zm.),
• Ustawa dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440
ze zm.).
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:
Realizacja uprawnień lub spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa.
7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Osoby zaangażowane w postępowanie administracyjne: strony,
pełnomocnicy, wykonawcy, świadkowie, personel administratora.

wnioskodawcy,
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8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
Nazwisko, imię, adres zamieszkania lub pobytu, numer telefonu, dane dotyczące pojazdów,
transportów, zajęć pasa drogowego, szkód drogowych, dane dotyczące skazań, orzeczeń
o ukaraniu oraz innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub
administracyjnym.
9. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane
od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą:
Dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą oraz z innych źródeł niż osoba, której
dane dotyczą.
10. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na
podstawie przepisów prawa.
11. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie będą przekazywane do państw trzecich.
Data wpisu zbioru danych do rejestru:
Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych:
Data wykreślenia zbioru z rejestru:

09.05.2016 r.
09.05.2016 r.
zbiór pozostaje w rejestrze
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1. Nazwa zbioru danych:
3. Finanse
2. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany:
Powiat Prudnicki
ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik
REGON: 531412600
3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i adres
jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu:
Nie dotyczy. Nie wyznacza się przedstawiciela administratora danych, ponieważ adres
siedziby administratora danych znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej, czyli w państwie
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku powierzenia
przetwarzania danych temu podmiotowi:
Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy
Netkoncept.Com spółka jawna
ul. Partyzancka 5a, 45-801 Opole
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
Zgoda osoby, której dane dotyczą.
Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnień lub spełnienia obowiązków
wynikających z przepisów prawa:
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922 ze zm.),
• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 4445 ze zm.),
• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870
ze zm.),
• Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1201 ze zm.).
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:
Realizacja uprawnień lub spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa.
7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Osoby zaangażowane w postępowanie administracyjne: strony,
pełnomocnicy, wykonawcy, świadkowie, personel administratora.

wnioskodawcy,

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
Nazwisko, imię, adres zamieszkania lub pobytu, pesel, nip, numer rachunku bankowego
i nazwa banku, tytuł i kwota płatności.
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9. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane
od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą:
Dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą oraz z innych źródeł niż osoba, której
dane dotyczą.
10. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na
podstawie przepisów prawa.
11. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie będą przekazywane do państw trzecich.
Data wpisu zbioru danych do rejestru:
Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych:
Data wykreślenia zbioru z rejestru:

09.05.2016 r.
09.05.2016 r.
zbiór pozostaje w rejestrze
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1. Nazwa zbioru danych:
4. Geodezja i kartografia
2. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany:
Powiat Prudnicki
ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik
REGON: 531412600
3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i adres
jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu:
Nie dotyczy. Nie wyznacza się przedstawiciela administratora danych, ponieważ adres
siedziby administratora danych znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej, czyli w państwie
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku powierzenia
przetwarzania danych temu podmiotowi:
Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy
Netkoncept.Com spółka jawna
ul. Partyzancka 5a, 45-801 Opole
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
Zgoda osoby, której dane dotyczą.
Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnień lub spełnienia obowiązków
wynikających z przepisów prawa:
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922 ze zm.),
• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1629 ze zm.),
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.),
• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 2147 ze zm.),
• Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1007 ze zm.).
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:
Realizacja uprawnień lub spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa.
7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Osoby zaangażowane w postępowanie administracyjne: strony,
pełnomocnicy, wykonawcy, świadkowie, personel administratora.

wnioskodawcy,
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8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
Nazwisko, imię, adres zamieszkania lub pobytu, pesel, data i miejsce urodzenia,
identyfikatory i numery dokumentów tożsamości, dane identyfikacyjne nieruchomości
(numer księgi wieczystej, numer działki, obręb i jednostka ewidencyjna z ewidencji gruntów
i budynków, dane z orzeczeń wydanych w postępowaniu administracyjnym lub sądowym.
9. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane
od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą:
Dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą oraz z innych źródeł niż osoba, której
dane dotyczą.
10. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na
podstawie przepisów prawa.
11. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie będą przekazywane do państw trzecich.
Data wpisu zbioru danych do rejestru:
Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych:
Data wykreślenia zbioru z rejestru:

09.05.2016 r.
09.05.2016 r.
zbiór pozostaje w rejestrze
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1. Nazwa zbioru danych:
5. Gospodarka i rynek pracy
2. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany:
Powiat Prudnicki
ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik
REGON: 531412600
3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i adres
jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu:
Nie dotyczy. Nie wyznacza się przedstawiciela administratora danych, ponieważ adres
siedziby administratora danych znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej, czyli w państwie
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku powierzenia
przetwarzania danych temu podmiotowi:
Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy
Netkoncept.Com spółka jawna
ul. Partyzancka 5a, 45-801 Opole
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
Zgoda osoby, której dane dotyczą.
Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnień lub spełnienia obowiązków
wynikających z przepisów prawa:
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922 ze zm.),
• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 4445 ze zm.),
• Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1829 ze zm.),
• Ustaw z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414
ze zm.),
• Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 ze zm.),
• Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1376 ze zm.),
• Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 ze zm.).
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:
Realizacja uprawnień lub spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa.
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7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Osoby zaangażowane w postępowanie administracyjne: strony,
pełnomocnicy, wykonawcy, świadkowie, personel administratora.

wnioskodawcy,

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
Nazwisko, imię, adres zamieszkania lub pobytu, pesel, data i miejsce urodzenia, rodzaje
i identyfikatory dokumentów potwierdzających tożsamość, wizerunek, informacje na temat
rodzaju i charakteru pomocy publicznej, rodzaje i numery uprawnień, zezwoleń, licencji,
tytuły i kwoty opłat za wydane zezwolenia i licencje.
9. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane
od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą:
Dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą oraz z innych źródeł niż osoba, której
dane dotyczą.
10. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na
podstawie przepisów prawa.
11. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie będą przekazywane do państw trzecich.
Data wpisu zbioru danych do rejestru:
Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych:
Data wykreślenia zbioru z rejestru:

09.05.2016 r.
09.05.2016 r.
zbiór pozostaje w rejestrze

Strona 12 z 59

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Powiat Prudnicki

1. Nazwa zbioru danych:
6. Gospodarka komunalna
2. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany:
Powiat Prudnicki
ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik
REGON: 531412600
3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i adres
jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu:
Nie dotyczy. Nie wyznacza się przedstawiciela administratora danych, ponieważ adres
siedziby administratora danych znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej, czyli w państwie
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku powierzenia
przetwarzania danych temu podmiotowi:
Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy
Netkoncept.Com spółka jawna
ul. Partyzancka 5a, 45-801 Opole
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
Zgoda osoby, której dane dotyczą.
Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnień lub spełnienia obowiązków
wynikających z przepisów prawa:
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922 ze zm.),
• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 4445 ze zm.),
• Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 827 ze zm.),
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.).
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:
Realizacja uprawnień lub spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa.
7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Osoby zaangażowane w postępowanie administracyjne: strony,
pełnomocnicy, wykonawcy, świadkowie, personel administratora.

wnioskodawcy,

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
Nazwisko, imię, adres zamieszkania lub pobytu, pesel, informacje na temat planowanych
i realizowanych inwestycji, dane osób reprezentujących podmioty świadczące usługi
komunalne, dane osób związanych ze sprawami pochówków.
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9. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane
od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą:
Dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą oraz z innych źródeł niż osoba, której
dane dotyczą.
10. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na
podstawie przepisów prawa.
11. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie będą przekazywane do państw trzecich.
Data wpisu zbioru danych do rejestru:
Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych:
Data wykreślenia zbioru z rejestru:

09.05.2016 r.
09.05.2016 r.
zbiór pozostaje w rejestrze
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1. Nazwa zbioru danych:
7. Gospodarowanie nieruchomościami
2. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany:
Powiat Prudnicki
ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik
REGON: 531412600
3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i adres
jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu:
Nie dotyczy. Nie wyznacza się przedstawiciela administratora danych, ponieważ adres
siedziby administratora danych znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej, czyli w państwie
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku powierzenia
przetwarzania danych temu podmiotowi:
Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy
Netkoncept.Com spółka jawna
ul. Partyzancka 5a, 45-801 Opole
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
Zgoda osoby, której dane dotyczą.
Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnień lub spełnienia obowiązków
wynikających z przepisów prawa:
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922 ze zm.),
• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 4445 ze zm.),
• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 2147 ze zm.),
• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1629 ze zm.),
• Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1007 ze zm.).
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:
Realizacja uprawnień lub spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa.
7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Osoby zaangażowane w postępowanie administracyjne: strony,
pełnomocnicy, wykonawcy, świadkowie, personel administratora.

wnioskodawcy,
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8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
Nazwisko, imię, adres zamieszkania lub pobytu, pesel, data i miejsce urodzenia,
identyfikatory i numery dokumentów tożsamości, numer telefonu, dane identyfikacyjne
nieruchomości (numer księgi wieczystej, numer działki, obręb i jednostka ewidencyjna
z ewidencji gruntów i budynków), dane z orzeczeń wydanych w postępowaniu
administracyjnym lub sądowym.
9. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane
od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą:
Dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą oraz z innych źródeł niż osoba, której
dane dotyczą.
10. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na
podstawie przepisów prawa.
11. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie będą przekazywane do państw trzecich.
Data wpisu zbioru danych do rejestru:
Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych:
Data wykreślenia zbioru z rejestru:

09.05.2016 r.
09.05.2016 r.
zbiór pozostaje w rejestrze
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1. Nazwa zbioru danych:
8. Kultura fizyczna
2. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany:
Powiat Prudnicki
ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik
REGON: 531412600
3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i adres
jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu:
Nie dotyczy. Nie wyznacza się przedstawiciela administratora danych, ponieważ adres
siedziby administratora danych znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej, czyli w państwie
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku powierzenia
przetwarzania danych temu podmiotowi:
Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy
Netkoncept.Com spółka jawna
ul. Partyzancka 5a, 45-801 Opole
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
Zgoda osoby, której dane dotyczą.
Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnień lub spełnienia obowiązków
wynikających z przepisów prawa:
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922 ze zm.),
• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 4445 ze zm.),
• Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1675
ze zm.).
• Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1463 ze zm.),
• Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210
ze zm.).
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:
Realizacja uprawnień lub spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa.
7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Osoby zaangażowane w postępowanie administracyjne: strony,
pełnomocnicy, wykonawcy, świadkowie, personel administratora.

wnioskodawcy,
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8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
Nazwisko, imię, adres zamieszkania lub pobytu, pesel, data i miejsce urodzenia, informacje
o stanie zdrowia, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.
9. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane
od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą:
Dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą oraz z innych źródeł niż osoba, której
dane dotyczą.
10. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na
podstawie przepisów prawa.
11. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie będą przekazywane do państw trzecich.
Data wpisu zbioru danych do rejestru:
Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych:
Data wykreślenia zbioru z rejestru:

09.05.2016 r.
09.05.2016 r.
zbiór pozostaje w rejestrze
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1. Nazwa zbioru danych:
9. Kultura i zabytki
2. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany:
Powiat Prudnicki
ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik
REGON: 531412600
3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i adres
jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu:
Nie dotyczy. Nie wyznacza się przedstawiciela administratora danych, ponieważ adres
siedziby administratora danych znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej, czyli w państwie
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku powierzenia
przetwarzania danych temu podmiotowi:
Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy
Netkoncept.Com spółka jawna
ul. Partyzancka 5a, 45-801 Opole
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
Zgoda osoby, której dane dotyczą.
Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnień lub spełnienia obowiązków
wynikających z przepisów prawa:
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922 ze zm.).
• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 4445 ze zm.),
• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.),
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.),
• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.),
• Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 682 ze zm.).
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:
Realizacja uprawnień lub spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa.
7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Osoby zaangażowane w postępowanie administracyjne: strony,
pełnomocnicy, wykonawcy, świadkowie, personel administratora.

wnioskodawcy,
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8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
Nazwisko, imię, numer telefonu, adres poczty elektronicznej osób reprezentujących
podmioty zaangażowane i współpracujące w zakresie działalności kulturalnej.
9. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane
od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą:
Dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą oraz z innych źródeł niż osoba, której
dane dotyczą.
10. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na
podstawie przepisów prawa.
11. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie będą przekazywane do państw trzecich.
Data wpisu zbioru danych do rejestru:
Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych:
Data wykreślenia zbioru z rejestru:

09.05.2016 r.
09.05.2016 r.
zbiór pozostaje w rejestrze
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1. Nazwa zbioru danych:
10. Kwalifikacja wojskowa
2. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany:
Powiat Prudnicki
ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik
REGON: 531412600
3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i adres
jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu:
Nie dotyczy. Nie wyznacza się przedstawiciela administratora danych, ponieważ adres
siedziby administratora danych znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej, czyli w państwie
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku powierzenia
przetwarzania danych temu podmiotowi:
Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy
Netkoncept.Com spółka jawna
ul. Partyzancka 5a, 45-801 Opole
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnień lub spełnienia obowiązków
wynikających z przepisów prawa:
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922 ze zm.).
• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 4445 ze zm.),
• Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1430 ze zm.).
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:
Realizacja uprawnień lub spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa.
7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Osoby podlegające obowiązkowi oraz uprawnione do stawienia się do kwalifikacji
wojskowej.
8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
Nazwisko, imię, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu,
pesel, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, wizerunek, nazwisko rodowe, kategoria
zdolności do czynnej służby wojskowej, dane o stanie zdrowia, orzeczenia wydane
w postępowaniu sądowym.
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9. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane
od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą:
Dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą oraz z innych źródeł niż osoba, której
dane dotyczą.
10. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na
podstawie przepisów prawa.
11. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
Wojewódzka Komisja Lekarska w Opolu
ul. Piastowska 12, 48-082 Opole.
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kędzierzynie - Koźlu
ul. Łukasiewicza 11, 47-200 Kędzierzyn - Koźle.
12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie będą przekazywane do państw trzecich.
Data wpisu zbioru danych do rejestru:
Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych:
Data wykreślenia zbioru z rejestru:

09.05.2016 r.
09.05.2016 r.
zbiór pozostaje w rejestrze
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1. Nazwa zbioru danych:
11. Ochrona danych osobowych
2. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany:
Powiat Prudnicki
ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik
REGON: 531412600
3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i adres
jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu:
Nie dotyczy. Nie wyznacza się przedstawiciela administratora danych, ponieważ adres
siedziby administratora danych znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej, czyli w państwie
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku powierzenia
przetwarzania danych temu podmiotowi:
Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy
Netkoncept.Com spółka jawna
ul. Partyzancka 5a, 45-801 Opole
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
Zgoda osoby, której dane dotyczą.
Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnień lub spełnienia obowiązków
wynikających z przepisów prawa:
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922 ze zm.).
• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 4445 ze zm.),
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:
Realizacja uprawnień lub spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa.
7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w tym w podmiotach
przetwarzających i u innych współadministratorów.
8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
Nazwisko, imię, stanowisko służbowe, miejsc zakres i charakter przetwarzania danych
osobowych, sposób dostępu do systemów informatycznych.

Strona 23 z 59

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Powiat Prudnicki

9. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane
od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą:
Dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą oraz z innych źródeł niż osoba, której
dane dotyczą.
10. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na
podstawie przepisów prawa.
11. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie będą przekazywane do państw trzecich.
Data wpisu zbioru danych do rejestru:
Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych:
Data wykreślenia zbioru z rejestru:

09.05.2016 r.
09.05.2016 r.
zbiór pozostaje w rejestrze
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1. Nazwa zbioru danych:
12. Ochrona praw konsumenckich
2. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany:
Powiat Prudnicki
ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik
REGON: 531412600
3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i adres
jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu:
Nie dotyczy. Nie wyznacza się przedstawiciela administratora danych, ponieważ adres
siedziby administratora danych znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej, czyli w państwie
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku powierzenia
przetwarzania danych temu podmiotowi:
Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy
Netkoncept.Com spółka jawna
ul. Partyzancka 5a, 45-801 Opole
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
Zgoda osoby, której dane dotyczą.
Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnień lub spełnienia obowiązków
wynikających z przepisów prawa:
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922 ze zm.),
• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 4445 ze zm.),
• Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.).
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:
Realizacja uprawnień lub spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa.
7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Osoby zaangażowane w postępowanie administracyjne: strony,
pełnomocnicy, wykonawcy, świadkowie, personel administratora.

wnioskodawcy,

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
Nazwisko, imię, adres zamieszkania lub pobytu, pesel, data i miejsce urodzenia,
identyfikatory i numery dokumentów tożsamości, numer telefonu, dane dotyczące
przedmiotu sprawy, dane z orzeczeń wydanych w postępowaniu administracyjnym lub
sądowym.
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9. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane
od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą:
Dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą oraz z innych źródeł niż osoba, której
dane dotyczą.
10. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na
podstawie przepisów prawa.
11. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie będą przekazywane do państw trzecich.
Data wpisu zbioru danych do rejestru:
Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych:
Data wykreślenia zbioru z rejestru:

09.05.2016 r.
09.05.2016 r.
zbiór pozostaje w rejestrze
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1. Nazwa zbioru danych:
13. Ochrona środowiska, gospodarowanie zasobami przyrody i odpadami
2. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany:
Powiat Prudnicki
ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik
REGON: 531412600
3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i adres
jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu:
Nie dotyczy. Nie wyznacza się przedstawiciela administratora danych, ponieważ adres
siedziby administratora danych znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej, czyli w państwie
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku powierzenia
przetwarzania danych temu podmiotowi:
Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy
Netkoncept.Com spółka jawna
ul. Partyzancka 5a, 45-801 Opole
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
Zgoda osoby, której dane dotyczą.
Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnień lub spełnienia obowiązków
wynikających z przepisów prawa:
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922 ze zm.),
• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 4445 ze zm.),
• Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1295
ze zm.),
• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.),
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017, poz. 519
ze zm.),
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.),
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. u. z 2016 r., poz. 2134
ze zm.).
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:
Realizacja uprawnień lub spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa.
7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Osoby zaangażowane w postępowanie administracyjne: strony,
pełnomocnicy, wykonawcy, świadkowie, personel administratora.

wnioskodawcy,
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8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
Nazwisko, imię, adres zamieszkania lub pobytu, rodzaje i numery identyfikacyjne
dokumentów tożsamości, adres prowadzenia działalności gospodarczej, pesel, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej, numery ewidencyjne działek, dane dotyczące orzeczeń
wydanych w postępowaniu sądowych lub administracyjnym.
9. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane
od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą:
Dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą oraz z innych źródeł niż osoba, której
dane dotyczą.
10. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na
podstawie przepisów prawa.
11. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie będą przekazywane do państw trzecich.
Data wpisu zbioru danych do rejestru:
Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych:
Data wykreślenia zbioru z rejestru:

09.05.2016 r.
09.05.2016 r.
zbiór pozostaje w rejestrze
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1. Nazwa zbioru danych:
14. Ochrona zdrowia
2. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany:
Powiat Prudnicki
ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik
REGON: 531412600
3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i adres
jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu:
Nie dotyczy. Nie wyznacza się przedstawiciela administratora danych, ponieważ adres
siedziby administratora danych znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej, czyli w państwie
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku powierzenia
przetwarzania danych temu podmiotowi:
Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy
Netkoncept.Com spółka jawna
ul. Partyzancka 5a, 45-801 Opole
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
Zgoda osoby, której dane dotyczą.
Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnień lub spełnienia obowiązków
wynikających z przepisów prawa:
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922 ze zm.).
• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 4445 ze zm.),
• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.).
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:
Realizacja uprawnień lub spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa.
7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Osoby reprezentujące podmioty odpowiedzialne i współpracujące w zakresie ochrony
zdrowia, personel administratora.
8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
Nazwisko, imię, stanowisko służbowe.
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9. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane
od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą:
Dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą oraz z innych źródeł niż osoba, której
dane dotyczą.
10. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na
podstawie przepisów prawa.
11. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie będą przekazywane do państw trzecich.
Data wpisu zbioru danych do rejestru:
Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych:
Data wykreślenia zbioru z rejestru:

09.05.2016 r.
09.05.2016 r.
zbiór pozostaje w rejestrze
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1. Nazwa zbioru danych:
15. Oświata
2. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany:
Powiat Prudnicki
ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik
REGON: 531412600
3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i adres
jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu:
Nie dotyczy. Nie wyznacza się przedstawiciela administratora danych, ponieważ adres
siedziby administratora danych znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej, czyli w państwie
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku powierzenia
przetwarzania danych temu podmiotowi:
Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy
Netkoncept.Com spółka jawna
ul. Partyzancka 5a, 45-801 Opole
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
Zgoda osoby, której dane dotyczą.
Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnień lub spełnienia obowiązków
wynikających z przepisów prawa:
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922 ze zm.),
• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 4445 ze zm.),
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.),
• Ustawa z dnia 15 kwietnia 2001 r. o systemie informacji oświatowej
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1927 ze zm.),
• Ustawa z dnia 26 tycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 ze zm.),
• Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1927 ze zm.),
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze
zm.).
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:
Realizacja uprawnień lub spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa.
7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Nauczyciele, uczniowie i ich opiekunowie prawni, osoby reprezentujące podmioty i jednostki
współpracujące w zakresie oświaty, personel administratora.
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8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
Nazwisko, imię, imiona rodziców, adres zamieszkania lub pobytu, pesel, numer telefonu,
adres poczty elektronicznej, dane o wykształceniu, zawodzie, wynagrodzeniu,
doświadczeniu zawodowym, zdrowiu, nałogach, dane opiekunów prawnych, dane
o pochodzeniu rasowym i etnicznym, przekonaniach religijnych i przynależności
wyznaniowej, dane dotyczące orzeczeń o ukaraniu i innych orzeczeń wydanych
w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
9. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane
od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą:
Dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą oraz z innych źródeł niż osoba, której
dane dotyczą.
10. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na
podstawie przepisów prawa.
11. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie będą przekazywane do państw trzecich.
Data wpisu zbioru danych do rejestru:
Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych:
Data wykreślenia zbioru z rejestru:

09.05.2016 r.
09.05.2016 r.
zbiór pozostaje w rejestrze
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1. Nazwa zbioru danych:
16. Personel
2. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany:
Powiat Prudnicki
ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik
REGON: 531412600
3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i adres
jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu:
Nie dotyczy. Nie wyznacza się przedstawiciela administratora danych, ponieważ adres
siedziby administratora danych znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej, czyli w państwie
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku powierzenia
przetwarzania danych temu podmiotowi:
Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy
Netkoncept.Com spółka jawna
ul. Partyzancka 5a, 45-801 Opole
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
Zgoda osoby, której dane dotyczą.
Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnień lub spełnienia obowiązków
wynikających z przepisów prawa:
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922 ze zm.),
• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 4445 ze zm.),
• Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 902 ze zm.),
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.).
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:
Realizacja uprawnień lub spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa.
7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Personel: pracownicy, zleceniobiorcy nieprowadzący działalności gospodarczej, twórcy,
stażyści, praktykanci, wolontariusze.
8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
Nazwisko, imię, adres zamieszkania lub pobytu, pesel, nip, numer rachunku bankowego
i nazwa banku, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, dane o zdrowiu,
wynagrodzeniu.
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9. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane
od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą:
Dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą oraz z innych źródeł niż osoba, której
dane dotyczą.
10. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na
podstawie przepisów prawa.
11. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie będą przekazywane do państw trzecich.
Data wpisu zbioru danych do rejestru:
Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych:
Data wykreślenia zbioru z rejestru:

09.05.2016 r.
09.05.2016 r.
zbiór pozostaje w rejestrze
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1. Nazwa zbioru danych:
17. Planowanie, gospodarowanie przestrzenne i budownictwo
2. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany:
Powiat Prudnicki
ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik
REGON: 531412600
3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i adres
jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu:
Nie dotyczy. Nie wyznacza się przedstawiciela administratora danych, ponieważ adres
siedziby administratora danych znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej, czyli w państwie
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku powierzenia
przetwarzania danych temu podmiotowi:
Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy
Netkoncept.Com spółka jawna
ul. Partyzancka 5a, 45-801 Opole
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
Zgoda osoby, której dane dotyczą.
Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnień lub spełnienia obowiązków
wynikających z przepisów prawa:
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922 ze zm.),
• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 4445 ze zm.),
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.),
• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.),
• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1629 ze zm.),
• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.),
• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 2147 ze zm.),
• Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1007 ze zm.).
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:
Realizacja uprawnień lub spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa.
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7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Osoby zaangażowane w postępowanie administracyjne: strony,
pełnomocnicy, wykonawcy, świadkowie, personel administratora.

wnioskodawcy,

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
Nazwisko, imię, adres zamieszkania lub pobytu, pesel, data i miejsce urodzenia,
identyfikatory i numery dokumentów tożsamości, numer telefonu, dane identyfikacyjne
nieruchomości (numer księgi wieczystej, numer działki, obręb i jednostka ewidencyjna
z ewidencji gruntów i budynków), dane z orzeczeń wydanych w postępowaniu
administracyjnym lub sądowym.
9. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane
od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą:
Dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą oraz z innych źródeł niż osoba, której
dane dotyczą.
10. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na
podstawie przepisów prawa.
11. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie będą przekazywane do państw trzecich.
Data wpisu zbioru danych do rejestru:
Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych:
Data wykreślenia zbioru z rejestru:

09.05.2016 r.
09.05.2016 r.
zbiór pozostaje w rejestrze
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1. Nazwa zbioru danych:
18. Pomoc społeczna oraz rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
2. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany:
Powiat Prudnicki
ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik
REGON: 531412600
3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i adres
jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu:
Nie dotyczy. Nie wyznacza się przedstawiciela administratora danych, ponieważ adres
siedziby administratora danych znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej, czyli w państwie
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku powierzenia
przetwarzania danych temu podmiotowi:
Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy
Netkoncept.Com spółka jawna
ul. Partyzancka 5a, 45-801 Opole
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
Zgoda osoby, której dane dotyczą.
Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnień lub spełnienia obowiązków
wynikających z przepisów prawa:
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922 ze zm.),
• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 4445 ze zm.),
• Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 ze zm.),
• Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769
ze zm.).
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:
Realizacja uprawnień lub spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa.
7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Osoby zaangażowane w postępowanie administracyjne: strony,
pełnomocnicy, wykonawcy, świadkowie, personel administratora.

wnioskodawcy,

Strona 37 z 59

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
Powiat Prudnicki

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
Nazwisko, imię, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, pesel, zawód,
wykształcenie, stan cywilny, dane członków rodziny, dane o stanie zdrowia, rodzaje i numery
identyfikacyjne dokumentów tożsamości, informacje o uzyskanej pomocy społecznej, numer
rachunku bankowego i nazwa banku, tytuł i kwota płatności.
9. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane
od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą:
Dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą oraz z innych źródeł niż osoba, której
dane dotyczą.
10. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na
podstawie przepisów prawa.
11. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie będą przekazywane do państw trzecich.
Data wpisu zbioru danych do rejestru:
Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych:
Data wykreślenia zbioru z rejestru:

09.05.2016 r.
09.05.2016 r.
zbiór pozostaje w rejestrze
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1. Nazwa zbioru danych:
19. Programy i projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych
2. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany:
Powiat Prudnicki
ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik
REGON: 531412600
3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i adres
jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu:
Nie dotyczy. Nie wyznacza się przedstawiciela administratora danych, ponieważ adres
siedziby administratora danych znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej, czyli w państwie
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku powierzenia
przetwarzania danych temu podmiotowi:
Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy
Netkoncept.Com spółka jawna
ul. Partyzancka 5a, 45-801 Opole
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
Zgoda osoby, której dane dotyczą.
Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnień lub spełnienia obowiązków
wynikających z przepisów prawa:
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922 ze zm.),
• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 4445 ze zm.),
• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870
ze zm.),
• Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 ze zm.).
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:
Realizacja uprawnień lub spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa.
7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Osoby zaangażowane w postępowanie administracyjne: strony, wnioskodawcy,
pełnomocnicy, wykonawcy, odbiorcy projektów, personel administratora.
8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
Nazwisko, imię, adres zamieszkania lub pobytu, pesel, dane o stanie zdrowia, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej.
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9. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane
od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą:
Dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą oraz z innych źródeł niż osoba, której
dane dotyczą.
10. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na
podstawie przepisów prawa.
11. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie będą przekazywane do państw trzecich.
Data wpisu zbioru danych do rejestru:
Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych:
Data wykreślenia zbioru z rejestru:

09.05.2016 r.
09.05.2016 r.
zbiór pozostaje w rejestrze
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1. Nazwa zbioru danych:
20. Rejestracja pojazdów i wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami
2. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany:
Powiat Prudnicki
ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik
REGON: 531412600
3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i adres
jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu:
Nie dotyczy. Nie wyznacza się przedstawiciela administratora danych, ponieważ adres
siedziby administratora danych znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej, czyli w państwie
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku powierzenia
przetwarzania danych temu podmiotowi:
Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy
Netkoncept.Com spółka jawna
ul. Partyzancka 5a, 45-801 Opole
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
Zgoda osoby, której dane dotyczą.
Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnień lub spełnienia obowiązków
wynikających z przepisów prawa:
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922 ze zm.),
• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 4445 ze zm.),
• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1260 ze zm.),
• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r, poz. 978
ze zm.).
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:
Realizacja uprawnień lub spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa.
7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Osoby zaangażowane w postępowanie administracyjne: strony,
pełnomocnicy, wykonawcy, świadkowie, personel administratora.

wnioskodawcy,
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8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
Nazwisko, imię, adres zamieszkania lub pobytu, pesel, data i miejsce urodzenia,
wykształcenie, zawód, wizerunek, identyfikatory i numery dokumentów tożsamości, numer
telefonu, dane o stanie zdrowia, dane dotyczące skazań i mandatów karnych, orzeczeń
o ukaraniu, dane o pojazdach, dane z orzeczeń wydanych w postępowaniu administracyjnym
lub sądowym.
9. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane
od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą:
Dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą oraz z innych źródeł niż osoba, której
dane dotyczą.
10. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na
podstawie przepisów prawa.
11. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie będą przekazywane do państw trzecich.
Data wpisu zbioru danych do rejestru:
Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych:
Data wykreślenia zbioru z rejestru:

09.05.2016 r.
09.05.2016 r.
zbiór pozostaje w rejestrze
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1. Nazwa zbioru danych:
21. Sprawy społeczne i obywatelskie
2. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany:
Powiat Prudnicki
ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik
REGON: 531412600
3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i adres
jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu:
Nie dotyczy. Nie wyznacza się przedstawiciela administratora danych, ponieważ adres
siedziby administratora danych znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej, czyli w państwie
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku powierzenia
przetwarzania danych temu podmiotowi:
Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy
Netkoncept.Com spółka jawna
ul. Partyzancka 5a, 45-801 Opole
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
Zgoda osoby, której dane dotyczą.
Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnień lub spełnienia obowiązków
wynikających z przepisów prawa:
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922 ze zm.),
• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 4445 ze zm.),
• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016
r., poz. 1764 ze zm.),
• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 15 ze zm.),
• Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1485
ze zm.),
• Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r., poz. 397
ze zm.),
• Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1223 ze zm.),
• Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255 ze zm.).
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:
Realizacja uprawnień lub spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa.
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7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Osoby zaangażowane w postępowanie administracyjne:
pełnomocnicy, personel administratora.

strony,

wnioskodawcy,

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
Nazwisko, imię, adres zamieszkania lub pobytu, pesel, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej, dane udostępniane w ramach informacji publicznej, dotyczące rzeczy
znalezionych i znalazców, dane dotyczące osób korzystających z pomocy prawnej.
9. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane
od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą:
Dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą oraz z innych źródeł niż osoba, której
dane dotyczą.
10. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na
podstawie przepisów prawa.
11. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie będą przekazywane do państw trzecich.
Data wpisu zbioru danych do rejestru:
Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych:
Data wykreślenia zbioru z rejestru:

09.05.2016 r.
09.05.2016 r.
zbiór pozostaje w rejestrze
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1. Nazwa zbioru danych:
22. Stowarzyszenia, fundacje oraz działalność organizacji pożytku publicznego
2. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany:
Powiat Prudnicki
ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik
REGON: 531412600
3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i adres
jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu:
Nie dotyczy. Nie wyznacza się przedstawiciela administratora danych, ponieważ adres
siedziby administratora danych znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej, czyli w państwie
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku powierzenia
przetwarzania danych temu podmiotowi:
Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy
Netkoncept.Com spółka jawna
ul. Partyzancka 5a, 45-801 Opole
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
Zgoda osoby, której dane dotyczą.
Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnień lub spełnienia obowiązków
wynikających z przepisów prawa:
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922 ze zm.),
• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 4445 ze zm.),
• Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210
ze zm.),
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz. u. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.).
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:
Realizacja uprawnień lub spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa.
7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Osoby reprezentujące stowarzyszenia, fundacje i organizacje pożytku publicznego, ich
członkowie i inne osoby związane ze stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami pożytku
publicznego, personel administratora.
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8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
Nazwisko, imię, adres zamieszkania lub pobytu, pesel, rodzaje i numery identyfikacyjne
dokumentów tożsamości, wizerunek, data i miejsce urodzenia, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej, informacje dotyczące stanu zdrowia.
9. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane
od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą:
Dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą oraz z innych źródeł niż osoba, której
dane dotyczą.
10. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na
podstawie przepisów prawa.
11. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie będą przekazywane do państw trzecich.
Data wpisu zbioru danych do rejestru:
Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych:
Data wykreślenia zbioru z rejestru:

09.05.2016 r.
09.05.2016 r.
zbiór pozostaje w rejestrze
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1. Nazwa zbioru danych:
23. Zamówienia publiczne
2. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany:
Powiat Prudnicki
ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik
REGON: 531412600
3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i adres
jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu:
Nie dotyczy. Nie wyznacza się przedstawiciela administratora danych, ponieważ adres
siedziby administratora danych znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej, czyli w państwie
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku powierzenia
przetwarzania danych temu podmiotowi:
Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy
Netkoncept.Com spółka jawna
ul. Partyzancka 5a, 45-801 Opole
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
Zgoda osoby, której dane dotyczą.
Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnień lub spełnienia obowiązków
wynikających z przepisów prawa:
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922 ze zm.).
• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 4445 ze zm.),
• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870
ze zm.).
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 ze zm.).
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:
Realizacja uprawnień lub spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa.
7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Osoby zaangażowane w postępowanie administracyjne: strony,
pełnomocnicy, wykonawcy, świadkowie, personel administratora.

wnioskodawcy,
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8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
Nazwisko, imię, adres zamieszkania lub pobytu, adres prowadzenia działalności
gospodarczej pesel, nip, regon, dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji, doświadczenia
i sytuacji ekonomicznej, numery identyfikacyjne uprawnień, licencji, zezwoleń.
9. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane
od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą:
Dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą oraz z innych źródeł niż osoba, której
dane dotyczą.
10. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na
podstawie przepisów prawa.
11. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie będą przekazywane do państw trzecich.
Data wpisu zbioru danych do rejestru:
Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych:
Data wykreślenia zbioru z rejestru:

09.05.2016 r.
09.05.2016 r.
zbiór pozostaje w rejestrze
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1. Nazwa zbioru danych:
24. Zarządzanie powiatem
2. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany:
Powiat Prudnicki
ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik
REGON: 531412600
3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i adres
jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu:
Nie dotyczy. Nie wyznacza się przedstawiciela administratora danych, ponieważ adres
siedziby administratora danych znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej, czyli w państwie
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku powierzenia
przetwarzania danych temu podmiotowi:
Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy
Netkoncept.Com spółka jawna
ul. Partyzancka 5a, 45-801 Opole
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
Zgoda osoby, której dane dotyczą.
Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnień lub spełnienia obowiązków
wynikających z przepisów prawa:
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922 ze zm.),
• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 4445 ze zm.),
• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870
ze zm.).
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:
Realizacja uprawnień lub spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa.
7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Osoby zaangażowane w postępowanie administracyjne: strony,
pełnomocnicy, wykonawcy, świadkowie, personel administratora.

wnioskodawcy,

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
Nazwisko, imię, adres zamieszkania lub pobytu, pesel, nip, regon, rodzaj oraz numery
identyfikacyjne dokumentów tożsamości, wizerunek, data i miejsce urodzenia.
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9. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane
od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą:
Dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą oraz z innych źródeł niż osoba, której
dane dotyczą.
10. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na
podstawie przepisów prawa.
11. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie będą przekazywane do państw trzecich.
Data wpisu zbioru danych do rejestru:
Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych:
Data wykreślenia zbioru z rejestru:

09.05.2016 r.
09.05.2016 r.
zbiór pozostaje w rejestrze
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1. Nazwa zbioru danych:
25. Współdziałanie z innymi podmiotami i jednostkami
2. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany:
Powiat Prudnicki
ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik
REGON: 531412600
3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i adres
jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu:
Nie dotyczy. Nie wyznacza się przedstawiciela administratora danych, ponieważ adres
siedziby administratora danych znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej, czyli w państwie
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku powierzenia
przetwarzania danych temu podmiotowi:
Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy
Netkoncept.Com spółka jawna
ul. Partyzancka 5a, 45-801 Opole
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnień lub spełnienia obowiązków
wynikających z przepisów prawa:
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922 ze zm.),
• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 4445 ze zm.).
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:
Realizacja uprawnień lub spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa.
7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Osoby zaangażowane w postępowanie administracyjne: osoby fizyczne reprezentujące
współpracujące jednostki i podmioty oraz personel administratora.
8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
Nazwisko, imię, adres zamieszkania lub pobytu, stanowisko służbowe, nazwa i adres zakładu
pracy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, rodzaj i numer uprawnień.
9. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane
od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą:
Dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą oraz z innych źródeł niż osoba, której
dane dotyczą.
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10. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na
podstawie przepisów prawa.
11. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie będą przekazywane do państw trzecich.
Data wpisu zbioru danych do rejestru:
Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych:
Data wykreślenia zbioru z rejestru:

09.05.2016 r.
09.05.2016 r.
zbiór pozostaje w rejestrze
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1. Nazwa zbioru danych:
26. Obsługa kancelaryjna
2. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany:
Powiat Prudnicki
ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik
REGON: 531412600
3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i adres
jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu:
Nie dotyczy. Nie wyznacza się przedstawiciela administratora danych, ponieważ adres
siedziby administratora danych znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej, czyli w państwie
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku powierzenia
przetwarzania danych temu podmiotowi:
Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy
Netkoncept.Com spółka jawna
ul. Partyzancka 5a, 45-801 Opole
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
Zgoda osoby, której dane dotyczą.
Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnień lub spełnienia obowiązków
wynikających z przepisów prawa:
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922 ze zm.),
• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 4445 ze zm.),
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.).
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:
Realizacja uprawnień lub spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa.
7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Petenci, nadawcy i adresaci korespondencji, personel administratora.
8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
Nazwisko, imię, adres zamieszkania lub pobytu, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej, identyfikatory przesyłek, dane merytoryczne stanowiące treść spraw.
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9. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane
od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą:
Dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą oraz z innych źródeł niż osoba, której
dane dotyczą.
10. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na
podstawie przepisów prawa.
11. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie będą przekazywane do państw trzecich.
Data wpisu zbioru danych do rejestru:
Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych:
Data wykreślenia zbioru z rejestru:

09.05.2016 r.
09.05.2016 r.
zbiór pozostaje w rejestrze
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1. Nazwa zbioru danych:
27. Oferenci
2. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany:
Powiat Prudnicki
ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik
REGON: 531412600
3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i adres
jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu:
Nie dotyczy. Nie wyznacza się przedstawiciela administratora danych, ponieważ adres
siedziby administratora danych znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej, czyli w państwie
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku powierzenia
przetwarzania danych temu podmiotowi:
Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy
Netkoncept.Com spółka jawna
ul. Partyzancka 5a, 45-801 Opole
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
Zgoda osoby, której dane dotyczą.
Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnień lub spełnienia obowiązków
wynikających z przepisów prawa:
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922 ze zm.),
• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 4445 ze zm.),
• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870
ze zm.),
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 ze zm.).
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:
Realizacja uprawnień lub spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa.
7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Osoby, które reprezentują potencjalnych wykonawców zamówień publicznych o wartości
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty stanowiącej równowartość 30.000 euro.
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8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
Nazwisko, imię, adres zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej, pesel, nip,
numer rachunku bankowego i nazwa banku, opis przedmiotu zamówienia i kwota (cena)
oferty, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.
9. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane
od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą:
Dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą oraz z innych źródeł niż osoba, której
dane dotyczą.
10. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na
podstawie przepisów prawa.
11. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie będą przekazywane do państw trzecich.
Data wpisu zbioru danych do rejestru:
Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych:
Data wykreślenia zbioru z rejestru:

09.05.2016 r.
09.05.2016 r.
zbiór pozostaje w rejestrze
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1. Nazwa zbioru danych:
28. Monitoring
2. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer
identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany:
Powiat Prudnicki
ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik
REGON: 531412600
3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i adres
jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu:
Nie dotyczy. Nie wyznacza się przedstawiciela administratora danych, ponieważ adres
siedziby administratora danych znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej, czyli w państwie
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku powierzenia
przetwarzania danych temu podmiotowi:
Nie dotyczy.
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnień lub spełnienia obowiązków
wynikających z przepisów prawa:
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922 ze zm.),
• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 4445 ze zm.).
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:
Przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów
realizowanych przez administratora - zapewnienie bezpieczeństwa osób i porządku
publicznego oraz ochrona mienia znajdującego się w budynkach i na terenie będących w
zarządzie administratora.
7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Osoby, które znajdą się w obszarze objętym monitoringiem.
8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
Wizerunek, pochodzenie rasowe i etniczne, stan zdrowia i nałogi.
9. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane
od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą:
Dane do zbioru są zbierane z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
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10. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na
podstawie przepisów prawa.
11. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
Nie dotyczy. Dane ze zbioru nie będą przekazywane do państw trzecich.
Data wpisu zbioru danych do rejestru:
Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych:
Data wykreślenia zbioru z rejestru:

09.05.2016 r.
09.05.2016 r.
zbiór pozostaje w rejestrze
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Historia zmian w rejestrze
1. Informacja o rodzaju zmiany:
Dotyczy zbioru:
Data dokonania zmiany:
Informacja o zakresie zmiany:

brak zmian
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
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