
Zarządzenie Nr ....1.1i.!~r;?t8
Wójta Gminy w Lipniku

z dnia ?.!.:.(1.: ..~rp(ą .

w sprawie wprowadzenia Rejestru Czynności Przetwarzania Danych Osobowych
w Urzędzie Gminy w Lipniku.

Na podstawie art. 30 ust.1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),Dz. Urz. UE L z
dnia 04.05.2016 r. Nr 119,s.1 zarządzam ,co następuje:

§ 1

Wprowadza się rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy
w Lipniku stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych jest prowadzony w formie pisemnej
i elektronicznej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

mgr Andrzej Grzqdziel

a.
KL-T-250



Wójt Gminy Lipnik
woj. świf,tokr:::.)'skie

27 - 540 Lipnik

Znak. IOD.142. 1 20tlB. . .
Załącznik Nr l do Zarządzenia N1!5f..'!!..?f?B

REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

Nazwa i dane kontaktowe przetwarzającego
Nazwa Urząd Gminy w Lipniku
Adres Lipnik 20, 27 -540 Lipnik
Email email: ug@lipnik.pl

strona internetowa: www.lipnik.pl
Telefon 15/8691-419, 15/8691-410, faks 15/8691-754

Inspektor Ochrony Danych
Imię i nazwisko Beata Placha
Adres Lipnik 20, 27 -540 Lipnik
Email iod@?lipnik.pl
Telefon 15/8691-419,

Wójt Gminy Li~
L ~<=

mgr A ndrzej Grządziel



V{6jt Gminy Lipnik
woj. ,fr.viftokrr.)skie

27- 540 Liprrik

I. Referat Organizacyjny Urzędu Gminy w Lipniku:
~' Kategorie Przekaza Nazwa Dokumenta Planowane

pgólny opis technicznych
~ .. M 0f!II odbiorcó i organizacyjnych

nie państwa cja terminy środków
Cel w danych trzeciego zabezpiecze usunięcia [bezpieczeństwa

przetwarzania Kategorie osób Kategorie danych osobowych którym do lub ń przy poszczególnych służących przetwarzaniupaństwa organizac przekazaniu
Lp (Określenie zakresu,

dane trzeciego jiw do państwa kategorii ~anych
(których dane - zostały przypadk trzeciego danych ..
dotyczą) przetwarzanych danych) lub .... uzostaną .;

li ujawnion przekaza iI!.. nia , .I ....
.. e danych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Obsługa Interesanci Imię i nazwisko, adres Nd NIE Nd Nd 2 lata na Fizyczne

korespondencji zamieszkania, nr telefonu stanowisku zabezpieczenie

przychodzącej
pracy, dostępu do obszaru
następnie, Dane przetwarzania,

i wychodzącej zostaną usunięte ograniczony dostęp
zgodnie z do systemu
przepisami informatycznego
archiwalnymi

2 Rozpatrywanie Interesanci Imię i nazwisko, adres Nd NIE Nd Nd 2 lata na Fizyczne

skarg, zamieszkania, treść skargi, stanowisku zabezpieczenie

wniosków oraz wniosku, petycji
pracy, dostępu do obszaru

petycji
następnie, Dane przetwarzania,
zostaną usunięte ograniczony dostęp
zgodnie z do systemu
przepisami informatycznego
archiwalnymi

3 Prowadzenie Pracownicy Imię(imiona) i nazwisko, imiona Nd NIE Nd Nd 3 lata od Fizyczne

akt osobowych rodziców, adres zamieszkania, zaprzestania zabezpieczenie

i umów data urodzenia, miejsce
zatrudnienia, dostępu do obszaru

cywilnoprawnych później przetwarzania,
zamieszkania(adres do przekazane do ograniczony dostęp

korespondencji, wykształcenie i archiwum do systemu

przebieg dotychczasowego
informatycznego



zatrudnienia: inne dane osobowe
pracownika m.in. imiona i
nazwiska oraz daty urodzenia
dziecka pracownika, imię i
nazwisko współmałżonka, numery
PESEL,numer rachunku
bankowego, jeżeli pracownik nie
złożył wniosku o wypłatę
wynagrodzenia do rąk własnych w
tym inne dane wynikające z
odrębnych przepisów, dane
osobowe ujawniające stan
zdrowia [orzeczenie lekarza
medycyny pracy)

4 Prowadzenie Pracownicy, Imię i nazwisko, data urodzenia, Nd. NIE Nd Nd 10 lat, później Fizyczne

dokumentacji stażyści, miejsce urodzenia, adres Ewentual
przekazanie do zabezpieczenie
archiwum dostępu do obszaru

BHP i p.poż szkolenia z zamieszkania, PESEL,miejsce nie
podmiot

przetwarzania,

zakresu BHP, pracy, zawód, wykształcenie, przetwarz ograniczony dostęp

ofiary stanowisko ający do systemu

wypadków
dane na informatycznego
zlecenie

chorób któremu

zawodowych
powierzo
no
prowadze
nie
dokumen
tacji
BHP.

5 Udzielanie Pracownicy i Imię i nazwisko, data urodzenia, Nd NIE Nd Nd 2 lata od daty Fizyczne

wsparcia z członkowie ich miejsce urodzenia, adres zaprzestania zabezpieczenie
zatrudnienia, dostępu do obszaru

ZFSS rodzin plus zamieszkania, PESEL,NIP, numer później przetwarzania,

telefonu, adres Urzędu archiwum ograniczony dostęp

Skarbowego, numer rachunku



emeryci i bankowego, imię i nazwisko do systemu

renciści UG współmałżonka informatycznego

6 Rekrutacja Kandydaci do Imię i nazwisko, imiona rodziców, Nd NIE Nd Nd 2 lata, Dane Fizyczne

kandydatów pracy data urodzenia, miejsce zostaną usunięte zabezpieczenie
zgodnie z dostępu do obszaru

do pracy zamieszkania (adres do przepisami przetwarzania,
korespondencji), wykształcenie, archiwum ograniczony dostęp

nr. telefonu, przebieg do systemu

dotychczasowego zatrudnienia informatycznego

7 Prowadzenie Stażyści Imię i nazwisko, imiona rodziców, Nd NIE Nd Nd 2 lata od Fizyczne

dokumentacji data i miejsce urodzenia, adres zaprzestania zabezpieczenie
stażu później dostępu do obszaru

dotyczącej zamieszkania, PESEL, przekazanie do przetwarzania,
stażystów wykształcenie, nr. telefonu, dane archiwum ograniczony dostęp

osobowe ujawniające stan do systemu

zdrowia (orzeczenie lekarza informatycznego

medycyny pracy)

8 Archiwizacja Mieszkańcy Dane osobowe wyszczególnione Nd NIE Nd Nd Dane zostaną Fizyczne

dokumentów Gminy oraz w w/w rejestrze czynności przekazane do zabezpieczenie
Archiwum dostępu do obszaru

jednostki dane wynikające przetwarzania danych Państwowego przetwarzania,
Z w/w rejestrów lub usunięte ograniczony dostęp

czynności zgodnie z do systemu

przetwarzania przepisami informatycznego
archiwalnymi

9 Zapewnienie Osoby których Wizerunek osób, data i godzina Nd NIE Nd Nd Do 3 miesięcy Fizyczne
porządku wizerunek został nagrania, marka, model pojazdu i zabezpieczenie
publicznego i dostępu do obszaru
bezpieczeństwa zarejestrowany numer rejestracyjny pojazdu przetwarzania,
obywateli (osoby ograniczony dostęp
poprzez przebywające w do systemu

monitoring zasięgu kamer) informatycznego

wizyjny



10 Przechowywanie Radni, Wójt, Imię, nazwisko, nazwisko rodowe, Nd NIE Nd Nd 6 lat, później Fizyczne
i publikacja Sekretarz, miejsce zatrudnienia, stanowisko

usunięte zabezpieczenie
oświadczeń zgodnie z dostępu do obszaru
majątkowych Skarbnik, osoby lub funkcja, stan majątkowy, przepisami przetwarzania,

osób wydające informacje o wynagrodzeniu, archiwalnymi ograniczony dostęp
zobowiązanych decyzje informacje o zajmowanym do systemu
do ich składania

administracyjne stanowisku w podmiotach prawa
informatycznego

W imieniu wójta gospodarczego, adres
zamieszkania, telefon kontaktowy,
adres e-mail

11 Kontrolowanie Mieszkańcy Imię i nazwisko ucznia, data Nd NIE Nd Nd 2 lata na Fizyczne

obowiązku nauki gminy w wieku urodzenia ucznia, pesel ucznia,
stanowisku zabezpieczenie
pracy, dostępu do obszaru

15-18 lat adres zamieszkania ucznia, następnie, Dane przetwarzania,

imię i nazwisko dyrektora szkoły
zostaną usunięte ograniczony dostęp
zgodnie z do systemu

do której uczeń uczęszcza przepisami informatycznego
archiwalnymi

12 Dofinansowanie Mieszkańcy Nazwa zakładu, siedziba zakładu, Nd NIE Nd Nd 2 lata na Fizyczne

kształcenia gminy uczący się NIP zakładu, Regon zakładu,
stanowisku zabezpieczenie

młodocianych pracy, dostępu do obszaru

pracowników W szkole telefon kontaktowy zakładu, imię następnie, Dane przetwarzania,

ponadpodstawo i nazwisko właściciela zakładu, zostaną usunięte ograniczony dostęp

wej lub imię i nazwisko młodocianego zgodnie z do systemu

ponadgimnazjal pracownika, adres młodocianego
przepisami informatycznego
archiwalnymi

nej, którzy pracownika, pesel młodocianego
zawarli umowę pracownika, data urodzenia
o pracę z młodocianego pracownika
Pracodawcą w
celu



przygotowania
zawodowego,

13 Prowadzenie Mieszkańcy Imię i nazwisko petenta, adres Nd NIE Nd Nd 2 lata na Fizyczne

spraw gminy petenta, telefon kontaktowy
stanowisku zabezpieczenie
pracy, dostępu do obszaru

oświatowych petenta następnie, Dane przetwarzania,

w gminie zostaną usunięte ograniczony dostęp
zgodnie z do systemu
przepisami informatycznego
archiwalnymi

14 Wybory Mieszkańcy Imię imiona nazwisko kandydata, Nd NIE Nd Nd Po spełnieniu celu Fizyczne

ławników Gminy nazwisko poprzednio używane,
dla którego zabezpieczenie
zostały zebrane dostępu do obszaru

imiona rodziców, data i miejsce ,dane osobowe przetwarzania,

urodzenia, obywatelstwo ,nr
wybranych ograniczony dostępławników zostają

Pesel, miejsce zamieszkania, przekazane do systemu

wyksztalcenie, status zawodowy,
odpowiednim informatycznego
sądom .Dane

miejsce pracy, osobowe
kandydatów

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej niewybranych na
ławników są

,dane adresowe do zwracanie

korespondencji, tel, kontaktowy, i podmiotowi

adres e-meil.
zgłaszającemu w
terminie 60 dni-od
dnia
przeprowadzenia
wyborów.

Po upływie ww
terminu podlegają
zniszczeniu przez
powołaną
Komisje Rady w
termine30 dni od
dnia upływu
terminu do
odbioru
dokumentacji.



15 Nagrywanie i Uczestnicy Wizerunek osób, data i godzina Nd NIE Nd Nd Dane zostaną Fizyczne
transmitowanie posiedzeń nagrania, usunięte zabezpieczenie
posiedzeń zgodnie z dostępu do obszaru

organów obowiązującymi przetwarzania,
kolegialnych, przepisami ograniczony dostęp

prawa do systemu
Radni, wójt, informatycznego

pracownicy
samorządowi
,mieszkańcy
gminy -
publiczność

Wójt Gminy Li~
~ee.e.
mgr Andrzej Grządz.ie'
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II. Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego UGLipnik : ~ ~ ~
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Lp I Cel'K' ,." kt',',. danych. trzeciego zabezpieczeń usunięcia ,Ś dkć , ' ;r. '"ej, ategane '. J, , oryrn do lub n ". ro ow "" ;:::I
PrzetwarZania.1 'b' Kategone danych osobowych , JJane:, . Pkrzy· poszc,zególnych bez,Piecze,ństwa >-<.

OSO ' t ły I b panstw orgamzac prze azaruu kaiezorii 'ł' h' . ~. '" '" kreśleni zos a u, a ' .. d', tw ategoru S uzącyc przetwarzaniu" (O . ślenie zakr ," JI wopans ares eme za esu "'zostaną', . 'dany'ch danych, . " trzecie przypadk . trzeciego
'przetwarzanych danych) ujawnione go . u

przekaza
nia

-dan ch
1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 7 8 9 10

1 I Rejestr dowodów Interesanci Nazwisko i imię (imiona), PESEL, Nd. tak Nd Nd Dane zostaną Fizyczne
osobistych nazwisko rodowe, imię ojca, imię i usunięte zabezpieczenie
(rejestr centralny nazwisko rodowe matki, data i zgod~ie z, ,dostępu do obszaru

d ' , d' " obowiązującymi p etw .prowa zony miejsce uro zerua seria I numer .. rz arzama,
r przepiSanII .

przez Ministra poprzedniego dowodu, wystawca prawa ogramezony dostęp
właściwego ds. dowodu, wizerunek twarzy, podpis do systemu
informatyzacji) wnioskodawcy, seria i numer dowodu informatycznego

osobistego ,data ważności, status
dowodu osobistego: data wydania,
data przekazania do organu gminy,
data przyjęcia w organie gminy, data
odbioru przez obywatela, data
unieważnienia, przyczyny
unieważnienia, oznaczenie organu,
unieważniającego, data przekazania
danych o unieważnienie, do Systemu
Informacyjnego Schengen, przyczyny
wydania dowodu osobistego

2 1 Praca Gminnej Mieszkańcy Imię i Nazwisko, adres zamieszkania, Nd. Nd. Nd. Nd. Dane zostaną Fizyczne
Komisji Gminy, status rodzinny, źródło i wysokość usunięte zabezpieczenie
Rozwiązywania przedsiębiorcy- dochodów, wykształcenie, PESEL, zgod~ie z. . dostępu do obszaru

. obowiązującymi .adresaci • przetwarzama,



Problemów zezwolenia na data urodzenia, dane wrażliwe: stan przepisami ograniczony dostęp
Alkoholowych prowadzenie zdrowia, nałogi prawa do systemu

obrotu informatycznego

napojami
alkoholowymi,
osoby wobec
których toczy
się
postępowanie w
przedmiocie
przymusowego
leczenia
odwykowego

3 Prowadzenie Przedsiębiorcy Imię i Nazwisko, nazwa,(siedziba Nd. nie Nd. Nd. Dane zostaną Fizyczne

rejestru zezwoleń prowadzący firmy), numer identyfikacji usunięte zabezpieczenie

na sprzedaż obrót napojami podatkowej, numer telefonu, rodzaj
zgodnie z dostępu do obszaru

napojów alkoholowymi zezwolenia, podmiot działalności
obowiązującymi lprzetwarzania,

alkoholowych gospodarczej, numer w rejestrze
przepisami ograniczony dostępprawa

przedsiębiorców, adres punktu do systemu

sprzedaży/adres punktu składowania
informatycznego

napojów alkoholowych, dane
pełnomocników ( imię ,nazwisko,
adres zamieszkania)

4 Obsługa Urzędu Interesanci Imię, nazwisko, imiona rodziców, Nd. Nd. Nd. Nd. Dane zostaną Fizyczne

Stanu Cywilnego data urodzenia, adres zamieszkania usunięte zabezpieczenie

,lub pobytu, numer PESEL,seria i
zgodnie z dostępu do obszaru

numer dowodu osobistego,
obowiązującymi !przetwarzania,

nazwisko: panieńskie, z poprzedniego
przepisami ograniczony dostępprawa

małżeństwa, rodowe, miejsce i do systemu

godzina urodzenia, data i nr aktu:
informatycznego

urodzenia, małżeństwa, zgonu,
nazwisko i imię: ojca, matki,
współmałżonka, płeć, stan cywilny,
data i miejsce zawarcia małżeństwa,
nazwisko i imię, adres osoby
zgłaszającej zgon, numer aktu zgonu



żony, męża, imię i nazwisko rodowe
małżonka, nazwisko rodowe matki i
ojca kobiety, mężczyzny, data
unieważnienia aktu małżeństwa,
urodzenia, zgonu, imię nadane z
urzędu, data i numer orzeczenia
Sądu, ustalającego ojcostwo,
zaprzeczającego ojcostwo,
przysposabiającego dziecko, imię i
nazwisko przysposabiającego
dziecko, zmiana nazwiska dziecka,
rejestracja w polskich księgach stanu,
kraj i obywatelstwo(dziecka ,
rodziców, osób zawierających
związek małżeński, zmarłego) data i
godzina oraz miejsce zgonu lub
miejsca znalezienia zwłok, opis
wyglądu zewnętrznego zwłok(imię
nazwisko: zmarłego, data i godzina
oraz miejsce zgonu lub miejsce
znalezienia zwłok, opis wyglądu
zewnętrznego zwłok, (imię i
nazwisko: tłumacza, biegłego,
świadków)

5 Prowadzenie Interesanci Nazwisko i imię(imiona), nazwisko Nd. tak Nd Nd Dane zostaną Fizyczne

rejestru rodowe ,imiona i nazwiska rodowe usunięte .zabezpieczenie

mieszkańców rodziców, data urodzenia, miejsce
zgodnie z dostępu do obszaru

(dostęp do urodzenia ,kraj urodzenia, stan
obowiązującymi przetwarzania,

źródła) cywilny, oznaczenie aktu urodzenia, i
przepisami

ograniczony dostępprawa
oznaczenie urzędu stanu cywilnego,

do systemu

w którym ten akt został sporządzony,
informatycznego

płeć, nr PESEL,obywatelstwo, albo
status bezpaństwowca, imię i
nazwisko rodowe oraz numer PESEL
małżonka, jeżeli został mu nadany,
data zawarcia związku małżeńskiego,
oznaczenie aktu małżeństwa i



oznaczenie urzędu stanu cywilnego,
w którym ten akt został sporządzony,
data rozwiązania związku
małżeńskiego, oznaczenie aktu
małżeństwa i oznaczenie urzędu
stanu cywilnego, w którym ten akt
został sporządzony, data rozwiązania
związku, małżeńskiego, sygnatura akt
i oznaczenie sądu, który rozwiązał
małżeństwo, sygnatura akt,
oznaczenie sądu, który ustalił
nieistnienie małżeństwa, sygnatura
akt oznaczenie sądu, który
unieważnił małżeństwo, data zgonu
małżonka albo data znalezienia jego
zwłok, oznaczenie jego aktu zgonu i
oznaczenie urzędu stanu cywilnego,
w którym ten akt został sporządzony,
adres i data zameldowania na pobyt
stały: kraj miejsce zamieszkania, kraj
poprzedniego miejsca przewidywany
kres pobytu poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej trwającego
dłużej niż 6 miesięcy, zamieszkania
data wymeldowania z miejsca pobytu
stałego, adres i data zameldowania
na pobyt czasowy oraz data upływu
deklarowanego okresu pobytu,

6 Prowadzenie Cudzoziemcy imię(imiona), i nazwisko nr PESELo Nd. Nd. Nd. Nd. Dane zostaną Fizyczne

rejestru zameldowani na ile został nadany, data i miejsce usunięte zabezpieczenie

cudzoziemców terenie gminy urodzenia, kraj, pochodzenia, adres
zgodnie z dostępu do obszaru

dotychczasowego miejsca pobytu
obowiązującymi przetwarzania,

stałego, kraj poprzedniego miejsca
przepisami ograniczony dostęp
prawa

zamieszkania, adres nowego miejsca do systemu

pobytu stałego, adres miejsca pobytu
informatycznego



czasowego, adres dotychczasowego
miejsca pobytu czasowego
,deklarowany okres pobytu,
przewidywany okres pobytu poza
granicami RP,data wyjazdu, kraj
wyjazdu, data powrotu z wyjazdu
poza granice RP,podpis właściciela
lokalu lub innego podmiotu
dysponującego tytułem prawnym do
lokalu, nazwisko i imię
pełnomocnika, o ile został
ustanowiony, adres elektroniczny
służący do doręczeń przy
wykorzystaniu dokumentu
elektronicznego

7 Rejestr NO Nd. Nd. Nd. Dane zostaną Fizyczne
wyborców Interesanci Imiona i nazwisko, adres usunięte zabezpieczenie

zamieszkania lub pobytu, PESEL, zgodnie z dostępu do obszaru
numer dowodu osobistego, imię ojca, obowiązującymi przetwarzania,
adres głosowania, data urodzenia,

przepisami ograniczony dostęp
obywatelstwo

prawa do systemu
informatycznego

8 Rejestracja i Mieszkańcy imię(imiona) nazwisko, nazwisko Nd. Nd. Nd. Nd. Dane zostaną Fizyczne
kwalifikacja Gminy rodowe, imiona i nazwiska rodowe usunięte .zabezpieczenie
wojskowa rodziców, PESEL,data i miejsce zgodnie z dostępu do obszaru

urodzenia, adres i data
obowiązującymi przetwarzania,

zameldowania na pobyt stały, adres
przepisami ograniczony dostępprawa

zameldowania na pobyt czasowy do systemu

trwający ponad 3 miesiące wraz z
.informatycznego

określeniem okresu zameldowania,
data ujęcia w rejestrze, seria i numer
dowodu osobistego, płeć,
obywatelstwo

9 Ewidencja osób Mieszkańcy Imię i Nazwisko, adres zamieszkania Nd. Nd. Nd. Nd. Dane zostaną Fizyczne
wyznaczonych do Gminy usunięte zabezpieczenie
pełnienia służby

zgodnie z dostępu do obszaru
obowiązującymi przetwarzania,



w formacjach przepisami ograniczony dostęp
obrony cywilnej prawa do systemu

informatycznego

10 Prowadzenie Interesanci Nazwisko i imię(imiona), PESEL,imię Nd. Nd. Nd. Nd. Dane zostaną Fizyczne
spisu wyborców ojca, data urodzenia, adres usunięte zabezpieczenie
oraz rejestru zamieszkania wyborcy, zgodnie z dostępu do obszaru
pełnomocnictw obywatelstwo, adres zameldowania

obowiązującymi przetwarzania,
udzielonych do na pobyt stały, podpis wnioskodawcy,

przepisami ograniczony dostępprawa
głosowania i nr paszportu lub innego dokumentu do systemu

głosowania stwierdzającego tożsamość, stan informatycznego

korespondencyjnego zdrowia( art. 56 kodeksu wyborczego
- kopia aktualnego orzeczenia
właściwego organu orzekającego o
ustaleniu stopnia
niepełnosprawności osoby
udzielającej pełnomocnictwa oraz
art.53b kodeksu wyborczego) oraz
dane pełnomocnika imię(imiona) i
nazwisko, imię jego ojca, data
urodzenia, PESEL,adres zamieszkania



W6jt Gminy Lipnik
woj. świętokrzyskie

27- 540 Lipnik

III. Referat Finansowy UG w Lipniku:
Kategorie Przekaza Nazwa Dokumenta Planowane

Ogólny opis
, " ~o

" odbiorcó nie państwa cja _ terminy
echnicznych

>i i organizacyjnych
Cel Kategorie

w danych trzeciego zabezpiecze usunięcia środków
przetwarzania Kategorie danych osobowych którym do lub ń przy poszczególnych bezpieczeństwa

osób dane państwa organizac przekazaniu- kategorii służących przetwarzaniuL.p (Określenie zakresu trzeciego ji w do państwa
(których dane

zostaly przypadk trzeciego danych danych
przetwarzanych danych) lub

dotyczą) zostaną li

ujawnion przekaza - "
'10

"
nia. • ,. e danych~

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
i. Wypłata Pracownicy, Imię i nazwisko, adres zamieszkania, Nd NIE NIE Nd 50 lat Fizyczne

wynagrodzeń umowy zlecenia numer rachunku bankowego, zabezpieczenie
wynagrodzenie, wysokość dostępu do obszaru
poszczególnych składników przetwarzania,

wynagrodzenia, stanowisko pracy, ograniczony dostęp

wymiar czasu pracy, miejsce
do systemu

zatrudnienia, okres zatrudnienia
informatycznego

2. Księgowość Kontrahenci Imię i nazwisko, nazwa, adres, Nd NIE Nd Nd 5 lat. Dane Fizyczne
siedziba, Numer Identyfikacji zostaną zabezp ieczen i-e
Podatkowej, Nr REGON, PESEL, nr usunięte dostępu do obszaru
konta bankowego, numer umowy zgodnie z przetwarzania,

(sygnatura), kwota zobowiązania, przepisami ograniczony dostęp
do systemu

kwota należności, archiwalnymi informatycznego

3. Sprawy Uczestnicy Imię i nazwisko, adres zamieszkania Nd NIE Nd Nd 10 lat. Dane
podatkowe, postępowan ia lub pobytu, imiona rodziców, data zostaną Fizyczne
dotyczące opłat administracyjnego urodzenia, miejsce, PESEL, seria i usunięte zabezpieczenie

lokalnych oraz numer dowodu osobistego, NIP, zgodnie z dostępu do obszaru

innych danin REGON, numer KRS, numer przepisami przetwarzania,
ograniczony dostęp

publicznych kontaktowy, powierzchnia gruntów archiwalnym i do systemu
rolnych, powierzchnia gruntów informatycznego
leśnych, powierzchnia
nieruchomości, wartość budowli;
dane jednostek rejestrowych



4. Zwrot podatku Rolnicy Imię i nazwisko, adres zamieszkania brak NIE Nd Nd 5 lat Fizyczne

akcyzowego posiadający lub pobytu, imiona rodziców, data zabezpieczenie

grunty rolne na urodzenia, miejsce, PESEL, seria i dostępu do obszaru

terenie Gminy numer dowodu osobistego, NIP,
przetwarzania,

numer kontaktowy, nr rachunku
ograniczony dostęp

bankowego, powierzchnia użytków
do systemu

rolnych
informatycznego

s. Windykacja Podatnicy Imię i nazwisko, adres zamieszkania Nd NIE Nd Nd Do czasu Fizyczne

należności lub pobytu, imiona rodziców, data ustania zabezpieczenie

podatkowych urodzenia, miejsce, PESEL, seria i obowiązku dostępu do obszaru

numer dowodu osobistego, NIP, podatkowego przetwarzania,

numer kontaktowy, nr rachunku oraz
ograniczony dostęp

bankowego uregulowania
do systemu

zobowiązań
informatycznego

6. Podatek od Osoby fizyczne Imię i nazwisko, adres zamieszkania Nd NIE Nd Nd 10 lat Fizyczne

środków i prawne będące lub pobytu, imiona rodziców, data zabezpieczenie

transportowych właścicielami urodzenia, miejsce, PESEL, seria i dostępu do obszaru

środków numer dowodu osobistego, NIP, nr
przetwarzania,

transportowych tablicy rejestracyjnej pojazdu
ograniczony dostęp
do systemu
informatycznego

7. Rejestr opłaty Interesanci Imię i nazwisko, adres Nd NIE Nd Nd 2 lata, później Fizyczne

skarbowej archiwum zabezpieczenie
dostępu do obszaru
przetwarzania,
ograniczony dostęp
do systemu
informatycznego

8. Prowadzenie Osoby Imię i nazwisko, adres, wysokość Nd NIE Nd Nd 5 lat bez Fizyczne

rejestru umów wykonujące wynagrodzenia składki ZUS i zabezpieczenie

zleceń iumów o umowy zlecenia 50 lat ze dostępu do obszaru

dzieło i umowy dzieło składką ZUS przetwarzania,
ograniczony dostęp
do systemu
informatycznego



\ ĆJj t Gminy Lipnik
woj. świętokrzyskie

27- 540 Lipnik

IV. Referat Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w
UG w Lipniku

" pgólnyopis- 'r Kategorie Przekaza Nazwa Dokumenta
,

• - , Planowane echnicznychodbiorc6 nie państwa cja terminy
Cel w danych trzeciego zabezpiecze usunięcia

i organizacyjnych
Kategorie ~rodków

lft" • Kategorie danych osobowych którym do lub ń przy poszczególnych !bezpieczeństwaprzetwarzania osób dane państwa organizac przekazaniu kategorii służących przetwarzaniuL.p (Określenie zakresu trzeciego ji w do państwa
(których dane zostały przypadk trzeciego danych ~anych

przetwarzanych danych) lub
dotyczą) zostaną u

ujawnion przekaza - .
- nia

, " e danych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

l Realizacja wykonawcy i Imię i nazwisko, imiona rodziców, Nd NIE Nd Nd 10 lat ,później Fizycznezabezpieczenie
zamówień inni data urodzenia, miejsce urodzenia, archiwum dostępudo obszaru

przetwarzania,
publicznych uczestnicy adres zamieszkania, PESEL, NIP, ograniczonydostępdo

postępowania miejsce pracy, zawód, systemu
O udzielenie wykształcenie, seria i numer informatycznego

zamówień dowodu tożsamości,
publicznych, numer telefonu, adres e-mail,
Kontrahenci, REGON, adres prowadzenia
oferenci działalności gospodarczej, w tym

dane wynikające z ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz
z rozporządzenia Ministra
Rozwoju
w sprawie rodzajów dokumentacji,
jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia

2 Gospodarka Mieszkańcy imię, nazwisko, NIP, PESEL, data Nd NIE Nd Nd Do czasu Fizycznezabezpieczenie
odpadami Gminy urodzenia, wygaśnięcia dostępudo obszaru

przetwarzania,
komunalnymi deklaracji ozraniczonvdostendo



imię ojca, imię matki, numer systemu

telefonu, adres zamieszkania, dane informatycznego

współmałżonka,
nr działki.

3 Wydawanie Mieszkańcy Imię i nazwisko, adres, nr ew. Nd NIE Nd Nd 10 lat, potem Fizyczne zabezpieczenie

decyzji Gminy działki i położenie. archiwum dostępu do obszaru
przetwarzania,

środowiskowych ograniczony dostęp do
systemu
informatvcznezo

4 Ewidencjonowan Mieszkańcy Imię i nazwisko, adres Nd NIE Nd Nd 5 lat Fizyczne zabezpieczenie

ie zbiorników gminy zamieszkania, nr ew. działki. Później dostępu do obszaru

bezodpływowych przekazanie do przetwarzania,

archiwum ograniczony dostęp do
i przydomowych systemu

oczyszczalni informatycznego

ścieków
5 Przydzielanie Mieszkańcy Imię Nd NIE Nd Nd Fizyczne zabezpieczenie

numeracji Gminy i nazwisko, adres zamieszkania, nr bezterminowo dostępu do obszaru
przetwarzania,

porządkowej ew. działki i położenie. ograniczony dostęp do
nieruchomości systemu

informatvczneao

6 Zagospodarowanie Mieszkańcy Imię Nd NIE Nd Nd 3 lata ,później Fizyczne zabezpieczenie

przestrzenne Gminy i nazwisko, adres zamieszkania, nr przekazane do dostępu do obszaru

ew. działki i położenie, imiona archiwum przetwarzania,
ograniczony dostęp do

rodziców. systemu
informatycznego

7 Wykonywanie Mieszkańcy Imię Nd NIE Nd Nd 3 lata Fizyczne zabezpieczenie

podziału działek Gminy i nazwisko, adres zamieszkania, nr Później dostępu do obszaru

działki, nr ks. wieczystej przekazane do przetwarzania,
na

archiwum ograniczony dostęp do
nieruchomościach systemu

informatvcznezo

8 Wykonywanie Użytkownicy Imię Nd NIE Nd Nd 99 lat Fizyczne zabezpieczenie

użytkowania wieczyści i nazwisko, adres zamieszkania, nr dostępu do obszaru
przetwarzania,

wieczystego działki, nr aktu notarialnego nr ks. ograniczony dostęp do
wieczystej systemu

informatvczneao

9 Ewidencja Mieszkańcy Imię i nazwisko, data urodzenia, Nd NIE Nd Nd Do czasu Fizyczne zabezpieczenie

budynków Gminy adres zamieszkania ,PESEL wygaśnięcia dostępu do obszaru

umowy przetwarzania,



komunalnych ograniczony dostęp do

Gminy Lipnik
systemu
informatycznego

10 Rejestr Mieszkańcy Imię i nazwisko ,adres Nd NIE Nd Nd 5 lat później Fizyczne zabezpieczenie

zezwoleń na Gminy zamieszkania ,adres plantacji, nr archiwum dostępu do obszaru
przetwarzania,

uprawę maku działki ewidencyjnej. ograniczony dostęp do

nisko systemu

morfinowego
informatycznego

11 Rejestr Mieszkańcy Imię i nazwisko ,adres Nd NIE Nd Nd Rejestr cały Fizyczne zabezpieczenie

wydzierżawionych gminy zamieszkania lub pobytu, nr czas, dostępu do obszaru

sprzedanych ,lub działki, nr aktu notarialnego nr.ks. Dokumenty z przetwarzania,

lokali na czas ograniczony dostęp do
oddanych w wieczystej wieczystego

systemu

użycie użytkowania
informatycznego

nieruchomości sprzedane do 5
w tym lokali lat ,później

mieszkalnych i archiwum.

przekształcenia
użytkowania
wieczystego w
prawo własności

12 Rejestr Mieszkańcy Imię i nazwisko ,adres Nd NIE Nd Nd 5 lat ,później Fizyczne zabezpieczenie

wydanych Gminy zamieszkania lub pobytu, nr archiwum dostępu do obszaru

decyzji o działki,
przetwarzania,
ograniczony dostęp do

warunkach systemu

zabudowy i
informatycznego

zagospodarowania
terenu.

13 Rejestr Wnioskodawcy Imię i nazwisko adres zamieszkania Nd NIE Nd Nd 5 lat ,później Fizyczne zabezpieczenie

wniosków o , telefon. archiwum dostępu do obszaru

usunięcie drzew
państwowe przetwarzania,

ograniczony dostęp do
systemu
informatycznego



14 Zarządzanie Mieszkańcy Imię i nazwisko, adres Nd NIE Nd Nd 10 lat, Fizyczne zabezpieczenie

drogami Gminy zamieszkania, nr dostępu do obszaru
przetwarzania,

gminnymi ew. działki ograniczony dostęp do
i położenie, nazwa firmy, systemu

adres zamieszkania adresata decyzji informatycznego

i innych stron
postępowania ,numer
decyzji, organ wydający
decyzję, oznaczenie stron
postępowania

15 Wnioski o Wnioskodawcy Imię Nd NIE Nd Nd Zgodnie z Fizyczne zabezpieczenie

oszacowanie i nazwisko, adres zamieszkania, nr przepisami dostępu do obszaru
przetwarzania,

szkód w ew. działki i położenie, nr. archiwalnymi
ograniczony dostęp do

rolnictwie ewidencyjny gospodarstwa. systemu
informatycznego

V\Tójt Gminy Lipni
~ed(€;mi?r; fUj Gn.ądziel


