
Załącznik G Rejestr zbiorów ABI 
Rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez Urząd Gminy Grodzisko Dolne 

 

Lp. Rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez Urząd Gminy Grodzisko Dolne 

Nazwa zbioru Opis zbioru 

1. Rejestr korespondencji wychodzącej i 
przychodzącej 

Korespondencja wpływająca i wychodząca z 
Urzędu 

2. Monitoring wizyjny obiektów Gminnych Zabezpieczenie obiektów 

3. Rejestr skarg i wniosków Skargi i wnioski mieszkańców, klientów Urzędu 

4. Kontrahenci (Dostawcy, Klienci ) Obsługa firm świadczących usługi 

5. Użytkownicy gruntów gminnych Dzierżawcy, nabywcy mienia gminnego 

6. Ewidencja płatników, podatków od 
środków transportowych 

Płatnicy podatków 

7. Ewidencja płatników podatków Płatnicy podatków 

8. Ewidencja ludności i dowodów osobistych Mieszkańcy gminy, wnioskodawco o wydanie 
dowodu osobistego 

9. Rejestr wniosków i decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu 

Wnioskodawcy o pozwolenie na budowę 

10. Ewidencja zwrotu podatku akcyzowego Rolnicy z wnioskujący o zwrot podatku 
akcyzowego z oleju napędowego 

11. Archiwum zakładowe Dokumenty archiwalne przechowywane w 
budynku Urzędu 

12. Ewidencja zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych 

Przedsiębiorcy sprzedający alkohol na terenie 
Gminy 

13. Ewidencja gospodarki odpadami 
(Deklaracje) 

Mieszkańcy Gminy oddający odpady 
komunalne 

14. Ewidencja mienia komunalnego Mienie Gminne 

15. System informacji oświatowej Dane uczniów i nauczycieli ze szkół z terenu 
gminy 

16. Rejestr płatników w kasie Urzędu Płatnicy opłat w kasie Urzędu 

17. Rejestr wnioskodawców o potwierdzenie 
profilu zaufanego 

Klienci potwierdzający profil zaufany 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik G Rejestr zbiorów ABI 
Rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez Urząd Gminy Grodzisko Dolne 

 

Zbiór danych Rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej  

   

1. nazwa zbioru danych Rejestr korespondencji wychodzącej i 
przychodzącej  

2a nazwa administratora danych Urząd Gminy Grodzisko Dolne 

2b adres 37-306 Grodzisko Dolne 125A 

2c REGON 538774 

3a nazwa przedstawiciela ADO nie dotyczy 

3b adres przedstawiciela nie dotyczy 

4a nazwa podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych (procesora) 

nie dotyczy 

4b adres podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych (procesora) 

nie dotyczy 

5 podstawa prawna upoważniająca do 
prowadzenia zbioru 

art. 23, ust 1, pkt 5 

6 cel przetwarzania danych w zbiorze; Obsługa klientów Urzędu 

7 opis kategorii osób, których dane są 
przetwarzane w zbiorze; 

Klienci przedsiębiorstwa 

8 zakres danych przetwarzanych w zbiorze; Imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, NIP, 
PESEL, numer działki, telefon, email 

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; 

Bezpośrednio od osób, których dotyczą 

10 sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja czy dane ze zbioru są 
udostępniane podmiotom innym niż 
upoważnione na podstawie przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane podmiotom 
innym niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

11 oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii 
odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

nie dotyczy 

12 informacja dotycząca ewentualnego 
przekazywania danych do państwa trzeciego. 

nie dotyczy 

   

  Rodzaj wpisu Data dokonania wpisu 

  Wpis zbioru do rejestru 02.11.2017r 

  Aktualizacja informacji: w punkcie nr   

  Wykreślenie zbioru z rejestru   

 

 



Załącznik G Rejestr zbiorów ABI 
Rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez Urząd Gminy Grodzisko Dolne 

 

Zbiór danych Monitoring 

   

1. nazwa zbioru danych Monitoring 

2a nazwa administratora danych Urząd Gminy Grodzisko Dolne 

2b adres 37-306 Grodzisko Dolne 125A 

2c REGON 538774 

3a nazwa przedstawiciela ADO nie dotyczy 

3b adres przedstawiciela nie dotyczy 

4a nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie 
danych (procesora) 

  

4b adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie 
danych (procesora) 

  

5 podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru 

art. 23, ust 1, pkt 5 UODO 

6 cel przetwarzania danych w zbiorze; Ochrona obiektów 

7 opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 
zbiorze; 

Osoby zarejestrowane przez 
monitoring 

8 zakres danych przetwarzanych w zbiorze; Wizerunek 

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; 

z innych źródeł, niż bezpośrednio od 
osoby, której dane dotyczą 

10 sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności 
informacja czy dane ze zbioru są udostępniane 
podmiotom innym niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane 
podmiotom innym niż upoważnione 
na podstawie przepisów prawa 

11 oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 
którym dane mogą być przekazywane; 

nie dotyczy 

12 informacja dotycząca ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego. 

nie dotyczy 

   

  Rodzaj wpisu Data dokonania wpisu 

  Wpis zbioru do rejestru 02.11.2017r 

  Aktualizacja informacji: w punkcie nr   

  Wykreślenie zbioru z rejestru   

 

 

 



Załącznik G Rejestr zbiorów ABI 
Rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez Urząd Gminy Grodzisko Dolne 

 

Zbiór danych Rejestr skarg i wniosków 

   

1. nazwa zbioru danych Rejestr skarg i wniosków 

2a nazwa administratora danych Urząd Gminy Grodzisko Dolne 

2b adres 37-306 Grodzisko Dolne 125A 

2c REGON 538774 

3a nazwa przedstawiciela ADO nie dotyczy 

3b adres przedstawiciela nie dotyczy 

4a nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie 
danych (procesora) 

nie dotyczy 

4b adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie 
danych (procesora) 

nie dotyczy 

      

      

5 podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru 

art. 23, ust 1, pkt 1 UODO - zgoda 
osoby, art. 23, ust 1, pkt 5 UODO - 
usprawiedliwiony cel administratora  

6 cel przetwarzania danych w zbiorze; Rozpatrzenie skargi lub wniosku strony 

7 opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 
zbiorze; 

Dane klientów i potencjalnych klientów 

8 zakres danych przetwarzanych w zbiorze; Imię, nazwisko, adres, email 

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; 

Bezpośrednio od osób, których dotyczą 

10 sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja czy dane ze zbioru są 
udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane podmiotom 
innym niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

11 oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 
którym dane mogą być przekazywane; 

nie dotyczy 

12 informacja dotycząca ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego. 

nie dotyczy 

   

  Rodzaj wpisu Data dokonania wpisu 

  Wpis zbioru do rejestru 02.11.2017r 

  Aktualizacja informacji: w punkcie nr   

  Aktualizacja informacji: w punkcie nr   

  Wykreślenie zbioru z rejestru   

 

 

 

 



Załącznik G Rejestr zbiorów ABI 
Rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez Urząd Gminy Grodzisko Dolne 

 

Zbiór danych Kontrahenci (Dostawcy, Klienci) 

   

1. nazwa zbioru danych Kontrahenci (Klienci) 

2a nazwa administratora danych Urząd Gminy Grodzisko Dolne 

2b adres 37-306 Grodzisko Dolne 125A 

2c REGON 538774 

3a nazwa przedstawiciela ADO nie dotyczy 

3b adres przedstawiciela nie dotyczy 

4a nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie 
danych (procesora) 

nie dotyczy 

4b adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie 
danych (procesora) 

nie dotyczy  

5 podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru 

art. 23, ust 1, pkt 3 UODO - dane 
niezbędne do realizacji umowy 

6 cel przetwarzania danych w zbiorze; Obsługa klientów sklepu internetowego 

7 opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 
zbiorze; 

Klienci przedsiębiorstwa 

8 zakres danych przetwarzanych w zbiorze; Imię, nazwisko, adres, NIP, telefon, 
email, adres dostawy, termin dostawy, 
zamówiony towar 

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; 

Bezpośrednio od osób, których dotyczą 

10 sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja czy dane ze zbioru są 
udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane podmiotom 
innym niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

11 oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 
którym dane mogą być przekazywane; 

nie dotyczy 

12 informacja dotycząca ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego. 

nie dotyczy 

   

  Rodzaj wpisu Data dokonania wpisu 

  Wpis zbioru do rejestru 02.11.2017r 

  Aktualizacja informacji: w punkcie nr   

  Wykreślenie zbioru z rejestru   

 

 

 

 

 



Załącznik G Rejestr zbiorów ABI 
Rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez Urząd Gminy Grodzisko Dolne 

 

Zbiór danych Użytkownicy gruntów gminnych 

   

1. nazwa zbioru danych Użytkownicy gruntów gminnych 

2a nazwa administratora danych Urząd Gminy Grodzisko Dolne 

2b adres 37-306 Grodzisko Dolne 125A 

2c REGON 538774 

3a nazwa przedstawiciela ADO nie dotyczy 

3b adres przedstawiciela nie dotyczy 

4a nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie 
danych (procesora) 

nie dotyczy 

4b adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie 
danych (procesora) 

nie dotyczy 

      

      

5 podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru 

art. 23, ust 1, pkt 2 UODO - na 
podstawie przepisów prawa 

6 cel przetwarzania danych w zbiorze; obsługa użytkowników gruntów 
gminnych 

7 opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 
zbiorze; 

Bezrobotni 

8 zakres danych przetwarzanych w zbiorze; Imię, nazwisko, adres, email, telefon 

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; 

Bezpośrednio od osób, których dotyczą 
oraz z innych źródeł 

10 sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja czy dane ze zbioru są 
udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane podmiotom 
innym niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

11 oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 
którym dane mogą być przekazywane; 

nie dotyczy 

12 informacja dotycząca ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego. 

nie dotyczy 

   

  Rodzaj wpisu Data dokonania wpisu 

  Wpis zbioru do rejestru 02.11.2017r 

  Aktualizacja informacji: w punkcie nr   

  Aktualizacja informacji: w punkcie nr   

  Wykreślenie zbioru z rejestru   

 

 

 

 



Załącznik G Rejestr zbiorów ABI 
Rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez Urząd Gminy Grodzisko Dolne 

 

Zbiór danych Ewidencja płatników, podatków od środków transportowych 

   

1. nazwa zbioru danych Ewidencja płatników, podatków od 
środków transportowych 

2a nazwa administratora danych Urząd Gminy Grodzisko Dolne 

2b adres 37-306 Grodzisko Dolne 125A 

2c REGON 538774 

3a nazwa przedstawiciela ADO nie dotyczy 

3b adres przedstawiciela nie dotyczy 

4a nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie 
danych (procesora) 

nie dotyczy 

4b adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie 
danych (procesora) 

nie dotyczy 

5 podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru 

art. 23, ust 1, pkt 2 UODO  

6 cel przetwarzania danych w zbiorze; Rozliczanie płatników podatku od 
środków trwałych  

7 opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 
zbiorze; 

podatnicy 

8 zakres danych przetwarzanych w zbiorze; Imię, nazwisko, adres, NIP, nr działki 

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; 

Bezpośrednio od osób, których dotyczą 
oraz z innych źródeł 

10 sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja czy dane ze zbioru są 
udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane podmiotom 
innym niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

11 oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 
którym dane mogą być przekazywane; 

nie dotyczy 

12 informacja dotycząca ewentualnego przekazywania 
danych do państwa trzeciego. 

nie dotyczy 

   

  Rodzaj wpisu Data dokonania wpisu 

  Wpis zbioru do rejestru 02.11.2017r 

  Aktualizacja informacji: w punkcie nr   

  Wykreślenie zbioru z rejestru   

 

 

 

 

 



Załącznik G Rejestr zbiorów ABI 
Rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez Urząd Gminy Grodzisko Dolne 

 

Zbiór danych Ewidencja płatników podatków 

   

1. nazwa zbioru danych Ewidencja płatników podatków 

2a nazwa administratora danych Urząd Gminy Grodzisko Dolne 

2b adres 37-306 Grodzisko Dolne 125A 

2c REGON 538774 

3a nazwa przedstawiciela ADO nie dotyczy 

3b adres przedstawiciela nie dotyczy 

4a nazwa podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych (procesora) 

nie dotyczy 

4b adres podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych (procesora) 

nie dotyczy 

5 podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia 
zbioru 

art. 23, ust 1, pkt 2 UODO  

6 cel przetwarzania danych w zbiorze; Rozliczanie płatników podatków 

7 opis kategorii osób, których dane są przetwarzane 
w zbiorze; 

Podatnicy 

8 zakres danych przetwarzanych w zbiorze; Imię, nazwisko, adres, NIP, nr działki 

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; 

Bezpośrednio od osób, których dotyczą 
oraz z innych źródeł 

10 sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja czy dane ze zbioru są 
udostępniane podmiotom innym niż upoważnione 
na podstawie przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane podmiotom 
innym niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

11 oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii 
odbiorców, którym dane mogą być przekazywane; 

nie dotyczy 

12 informacja dotycząca ewentualnego 
przekazywania danych do państwa trzeciego. 

nie dotyczy 

   

  Rodzaj wpisu Data dokonania wpisu 

  Wpis zbioru do rejestru 02.11.2017r 

  Aktualizacja informacji: w punkcie nr   

  Wykreślenie zbioru z rejestru   

 

 

 

 

 

 



Załącznik G Rejestr zbiorów ABI 
Rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez Urząd Gminy Grodzisko Dolne 

 

Zbiór danych Ewidencja ludności i dowodów osobistych 

   

1. nazwa zbioru danych Ewidencja ludności i dowodów osobistych 

2a nazwa administratora danych Urząd Gminy Grodzisko Dolne 

2b adres 37-306 Grodzisko Dolne 125A 

2c REGON 538774 

3a nazwa przedstawiciela ADO nie dotyczy 

3b adres przedstawiciela nie dotyczy 

4a nazwa podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych (procesora) 

nie dotyczy 

4b adres podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych (procesora) 

nie dotyczy 

5 podstawa prawna upoważniająca do 
prowadzenia zbioru 

art. 23, ust 1, pkt 2 UODO  

6 cel przetwarzania danych w zbiorze; Ewidencjonowanie ludności, Wyrobienie 
dowodu osobistego 

7 opis kategorii osób, których dane są 
przetwarzane w zbiorze; 

Obywatele 

8 zakres danych przetwarzanych w zbiorze; Imię, nazwisko, adres, pesel, data urodzenia, 
stan cywilny, rodzice, zameldowanie,  

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; 

Bezpośrednio od osób, których dotyczą oraz z 
innych źródeł 

10 sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja czy dane ze zbioru są 
udostępniane podmiotom innym niż 
upoważnione na podstawie przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane podmiotom innym 
niż upoważnione na podstawie przepisów 
prawa 

11 oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii 
odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

nie dotyczy 

12 informacja dotycząca ewentualnego 
przekazywania danych do państwa trzeciego. 

Dane nie są udostępniane podmiotom innym 
niż upoważnione na podstawie przepisów 
prawa 

   

  Rodzaj wpisu Data dokonania wpisu 

  Wpis zbioru do rejestru 02.11.2017r 

  Aktualizacja informacji: w punkcie nr   

  Wykreślenie zbioru z rejestru   

 

 

 

 



Załącznik G Rejestr zbiorów ABI 
Rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez Urząd Gminy Grodzisko Dolne 

 

Zbiór danych Rejestr wniosków i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

   

1. nazwa zbioru danych Rejestr wniosków i decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu 

2a nazwa administratora danych Urząd Gminy Grodzisko Dolne 

2b adres 37-306 Grodzisko Dolne 125A 

2c REGON 538774 

3a nazwa przedstawiciela ADO nie dotyczy 

3b adres przedstawiciela nie dotyczy 

4a nazwa podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych (procesora) 

nie dotyczy 

4b adres podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych (procesora) 

nie dotyczy 

5 podstawa prawna upoważniająca do 
prowadzenia zbioru 

art. 23, ust 1, pkt 5 UODO  

6 cel przetwarzania danych w zbiorze; Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu 

7 opis kategorii osób, których dane są 
przetwarzane w zbiorze; 

Wnioskodawcy 

8 zakres danych przetwarzanych w zbiorze; Imię, nazwisko, adres, telefon 

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; 

Bezpośrednio od osób, których dotyczą 

10 sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja czy dane ze zbioru są 
udostępniane podmiotom innym niż 
upoważnione na podstawie przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane podmiotom innym 
niż upoważnione na podstawie przepisów 
prawa 

11 oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii 
odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

nie dotyczy 

12 informacja dotycząca ewentualnego 
przekazywania danych do państwa trzeciego. 

nie dotyczy 

   

  Rodzaj wpisu Data dokonania wpisu 

  Wpis zbioru do rejestru 02.11.2017r 

  Aktualizacja informacji: w punkcie nr   

  Wykreślenie zbioru z rejestru   

 

 

 

 



Załącznik G Rejestr zbiorów ABI 
Rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez Urząd Gminy Grodzisko Dolne 

 

Zbiór danych Ewidencja zwrotu podatku akcyzowego 

   

1. nazwa zbioru danych Ewidencja zwrotu podatku akcyzowego 

2a nazwa administratora danych Urząd Gminy Grodzisko Dolne 

2b adres 37-306 Grodzisko Dolne 125A 

2c REGON 538774 

3a nazwa przedstawiciela ADO nie dotyczy 

3b adres przedstawiciela nie dotyczy 

4a nazwa podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych (procesora) 

nie dotyczy 

4b adres podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych (procesora) 

nie dotyczy 

5 podstawa prawna upoważniająca do 
prowadzenia zbioru 

art. 23, ust 1, pkt 2 UODO  

6 cel przetwarzania danych w zbiorze; Wydanie decyzji o wysokości zwrotu podatku 
akcyzowego 

7 opis kategorii osób, których dane są 
przetwarzane w zbiorze; 

Wnioskodawcy 

8 zakres danych przetwarzanych w zbiorze; Imię, nazwisko, adres, pesel, NIP nr dowodu 
osobistego, nr gospodarstwa rolnego, nr 
telefonu 

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; 

Bezpośrednio od osób, których dotyczą 

10 sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja czy dane ze zbioru są 
udostępniane podmiotom innym niż 
upoważnione na podstawie przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane podmiotom innym 
niż upoważnione na podstawie przepisów 
prawa 

11 oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii 
odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

nie dotyczy 

12 informacja dotycząca ewentualnego 
przekazywania danych do państwa trzeciego. 

nie dotyczy 

   

  Rodzaj wpisu Data dokonania wpisu 

  Wpis zbioru do rejestru 02.11.2017r 

  Aktualizacja informacji: w punkcie nr   

  Wykreślenie zbioru z rejestru   

 

 

 

 



Załącznik G Rejestr zbiorów ABI 
Rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez Urząd Gminy Grodzisko Dolne 

 

Zbiór danych Archiwum zakładowe 

   

1. nazwa zbioru danych Archiwum zakładowe 

2a nazwa administratora danych Urząd Gminy Grodzisko Dolne 

2b adres 37-306 Grodzisko Dolne 125A 

2c REGON 538774 

3a nazwa przedstawiciela ADO nie dotyczy 

3b adres przedstawiciela nie dotyczy 

4a nazwa podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych (procesora) 

nie dotyczy 

4b adres podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych (procesora) 

nie dotyczy 

5 podstawa prawna upoważniająca do 
prowadzenia zbioru 

art. 23, ust 1, pkt 2 UODO  

6 cel przetwarzania danych w zbiorze; archiwizowanie dokumentacji 

7 opis kategorii osób, których dane są 
przetwarzane w zbiorze; 

Klienci Urzędu, pracownicy 

8 zakres danych przetwarzanych w zbiorze; Imię, nazwisko, adres, pesel, NIP nr dowodu 
osobistego, nr gospodarstwa rolnego, nr 
telefonu, data urodzenia, stan cywilny, 
rodzice, zameldowanie,  

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; 

Bezpośrednio od osób, których dotyczą 

10 sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja czy dane ze zbioru są 
udostępniane podmiotom innym niż 
upoważnione na podstawie przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane podmiotom innym 
niż upoważnione na podstawie przepisów 
prawa 

11 oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii 
odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

nie dotyczy 

12 informacja dotycząca ewentualnego 
przekazywania danych do państwa trzeciego. 

Dane nie są udostępniane podmiotom innym 
niż upoważnione na podstawie przepisów 
prawa 

   

  Rodzaj wpisu Data dokonania wpisu 

  Wpis zbioru do rejestru 02.11.2017r 

  Aktualizacja informacji: w punkcie nr   

  Wykreślenie zbioru z rejestru   

 

 

 

 



Załącznik G Rejestr zbiorów ABI 
Rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez Urząd Gminy Grodzisko Dolne 

 

Zbiór danych Ewidencja zezwoleń na sprzedaż napojów  

   

1. nazwa zbioru danych Ewidencja zezwoleń na sprzedaż napojów  

2a nazwa administratora danych Urząd Gminy Grodzisko Dolne 

2b adres 37-306 Grodzisko Dolne 125A 

2c REGON 538774 

3a nazwa przedstawiciela ADO nie dotyczy 

3b adres przedstawiciela nie dotyczy 

4a nazwa podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych (procesora) 

nie dotyczy 

4b adres podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych (procesora) 

nie dotyczy 

5 podstawa prawna upoważniająca do 
prowadzenia zbioru 

art. 23, ust 1, pkt 2 UODO  

6 cel przetwarzania danych w zbiorze; Wydanie decyzji na sprzedaż alkoholu 

7 opis kategorii osób, których dane są 
przetwarzane w zbiorze; 

Przedsiębiorcy, wnioskodawcy 

8 zakres danych przetwarzanych w zbiorze; Imię, nazwisko, adres, nazwa firmy, nr 
telefonu, NIP  

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; 

Bezpośrednio od osób, których dotyczą 

10 sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja czy dane ze zbioru są 
udostępniane podmiotom innym niż 
upoważnione na podstawie przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane podmiotom innym 
niż upoważnione na podstawie przepisów 
prawa 

11 oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii 
odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

nie dotyczy 

12 informacja dotycząca ewentualnego 
przekazywania danych do państwa trzeciego. 

nie dotyczy 

   

  Rodzaj wpisu Data dokonania wpisu 

  Wpis zbioru do rejestru 02.11.2017r 

  Aktualizacja informacji: w punkcie nr   

  Wykreślenie zbioru z rejestru   

 

 

 

 

 

 



Załącznik G Rejestr zbiorów ABI 
Rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez Urząd Gminy Grodzisko Dolne 

 

Zbiór danych Ewidencja gospodarki odpadami (Deklaracje) 

   

1. nazwa zbioru danych Ewidencja gospodarki odpadami (Deklaracje) 

2a nazwa administratora danych Urząd Gminy Grodzisko Dolne 

2b adres 37-306 Grodzisko Dolne 125A 

2c REGON 538774 

3a nazwa przedstawiciela ADO nie dotyczy 

3b adres przedstawiciela nie dotyczy 

4a nazwa podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych (procesora) 

nie dotyczy 

4b adres podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych (procesora) 

nie dotyczy 

5 podstawa prawna upoważniająca do 
prowadzenia zbioru 

art. 23, ust 1, pkt 2 UODO  

6 cel przetwarzania danych w zbiorze; Wydanie decyzji wysokości opłat za odpady 
komunalne 

7 opis kategorii osób, których dane są 
przetwarzane w zbiorze; 

Przedsiębiorcy, mieszkańcy 

8 zakres danych przetwarzanych w zbiorze; Imię, nazwisko, adres, nazwa firmy, nr 
telefonu, NIP  

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; 

Bezpośrednio od osób, których dotyczą 

10 sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja czy dane ze zbioru są 
udostępniane podmiotom innym niż 
upoważnione na podstawie przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane podmiotom innym 
niż upoważnione na podstawie przepisów 
prawa 

11 oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii 
odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

nie dotyczy 

12 informacja dotycząca ewentualnego 
przekazywania danych do państwa trzeciego. 

nie dotyczy 

   

  Rodzaj wpisu Data dokonania wpisu 

  Wpis zbioru do rejestru 02.11.2017r 

  Aktualizacja informacji: w punkcie nr   

  Wykreślenie zbioru z rejestru   

 

 

 

 

 



Załącznik G Rejestr zbiorów ABI 
Rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez Urząd Gminy Grodzisko Dolne 

 

Zbiór danych Ewidencja mienia komunalnego 

   

1. nazwa zbioru danych Ewidencja mienia komunalnego 

2a nazwa administratora danych Urząd Gminy Grodzisko Dolne 

2b adres 37-306 Grodzisko Dolne 125A 

2c REGON 538774 

3a nazwa przedstawiciela ADO nie dotyczy 

3b adres przedstawiciela nie dotyczy 

4a nazwa podmiotu, któremu powierzono 

przetwarzanie danych (procesora) 

nie dotyczy 

4b adres podmiotu, któremu powierzono 

przetwarzanie danych (procesora) 

nie dotyczy 

5 podstawa prawna upoważniająca do 

prowadzenia zbioru 

art. 23, ust 1, pkt 2 UODO  

6 cel przetwarzania danych w zbiorze; Zarządzanie mieniem komunlanym 

7 opis kategorii osób, których dane są 

przetwarzane w zbiorze; 

Przedsiębiorcy, mieszkańcy 

8 zakres danych przetwarzanych w zbiorze; Imię, nazwisko, adres, nazwa firmy, nr 

telefonu, NIP  

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; 

Bezpośrednio od osób, których dotyczą 

10 sposób udostępniania danych ze zbioru, w 

szczególności informacja czy dane ze zbioru są 

udostępniane podmiotom innym niż 

upoważnione na podstawie przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane podmiotom innym 

niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa 

11 oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii 

odbiorców, którym dane mogą być 

przekazywane; 

nie dotyczy 

12 informacja dotycząca ewentualnego 

przekazywania danych do państwa trzeciego. 

nie dotyczy 

  Rodzaj wpisu Data dokonania wpisu 

  Wpis zbioru do rejestru 02.11.2017r 

  Aktualizacja informacji: w punkcie nr   

  Wykreślenie zbioru z rejestru   



Załącznik G Rejestr zbiorów ABI 
Rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez Urząd Gminy Grodzisko Dolne 

 

Zbiór danych System informacji oświatowej 

   

1. nazwa zbioru danych System informacji oświatowej 

2a nazwa administratora danych Urząd Gminy Grodzisko Dolne 

2b adres 37-306 Grodzisko Dolne 125A 

2c REGON 538774 

3a nazwa przedstawiciela ADO nie dotyczy 

3b adres przedstawiciela nie dotyczy 

4a nazwa podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych (procesora) 

nie dotyczy 

4b adres podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych (procesora) 

nie dotyczy 

5 podstawa prawna upoważniająca do 
prowadzenia zbioru 

art. 23, ust 1, pkt 2 UODO  

6 cel przetwarzania danych w zbiorze; Zarządzanie pracownikami jednostek 
oświatowych, ewidencja uczniów szkół 

7 opis kategorii osób, których dane są 
przetwarzane w zbiorze; 

Pracownicy szkół i uczniowie 

8 zakres danych przetwarzanych w zbiorze; Imię, nazwisko, adres, nr telefonu, NIP, 
imiona  rodziców 

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; 

Bezpośrednio od osób, których dotyczą 

10 sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja czy dane ze zbioru są 
udostępniane podmiotom innym niż 
upoważnione na podstawie przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane podmiotom innym 
niż upoważnione na podstawie przepisów 
prawa 

11 oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii 
odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

nie dotyczy 

12 informacja dotycząca ewentualnego 
przekazywania danych do państwa trzeciego. 

nie dotyczy 

   

  Rodzaj wpisu Data dokonania wpisu 

  Wpis zbioru do rejestru 02.11.2017r 

  Aktualizacja informacji: w punkcie nr   

  Wykreślenie zbioru z rejestru   

 

 

 

 

 



Załącznik G Rejestr zbiorów ABI 
Rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez Urząd Gminy Grodzisko Dolne 

 

Zbiór danych Rejestr płatników w kasie Urzędu 

   

1. nazwa zbioru danych Rejestr płatników w kasie Urzędu 

2a nazwa administratora danych Urząd Gminy Grodzisko Dolne 

2b adres 37-306 Grodzisko Dolne 125A 

2c REGON 538774 

3a nazwa przedstawiciela ADO nie dotyczy 

3b adres przedstawiciela nie dotyczy 

4a nazwa podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych (procesora) 

nie dotyczy 

4b adres podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych (procesora) 

nie dotyczy 

5 podstawa prawna upoważniająca do 
prowadzenia zbioru 

art. 23, ust 1, pkt 2 UODO  

6 cel przetwarzania danych w zbiorze; pobranie opłat, wypłata świadczeń 

7 opis kategorii osób, których dane są 
przetwarzane w zbiorze; 

Przedsiębiorcy, klienci Urzędu 

8 zakres danych przetwarzanych w zbiorze; Imię, nazwisko, adres 

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; 

Bezpośrednio od osób, których dotyczą 

10 sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja czy dane ze zbioru są 
udostępniane podmiotom innym niż 
upoważnione na podstawie przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane podmiotom innym 
niż upoważnione na podstawie przepisów 
prawa 

11 oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii 
odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

nie dotyczy 

12 informacja dotycząca ewentualnego 
przekazywania danych do państwa trzeciego. 

nie dotyczy 

   

  Rodzaj wpisu Data dokonania wpisu 

  Wpis zbioru do rejestru 02.11.2017r 

  Aktualizacja informacji: w punkcie nr   

  Wykreślenie zbioru z rejestru   

 

 

 

 

 

 



Załącznik G Rejestr zbiorów ABI 
Rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez Urząd Gminy Grodzisko Dolne 

 

Zbiór danych Rejestr wnioskodawców o potwierdzenie profilu zaufanego 

   

1. nazwa zbioru danych Rejestr wnioskodawców o potwierdzenie 
profilu zaufanego 

2a nazwa administratora danych Urząd Gminy Grodzisko Dolne 

2b adres 37-306 Grodzisko Dolne 125A 

2c REGON 538774 

3a nazwa przedstawiciela ADO nie dotyczy 

3b adres przedstawiciela nie dotyczy 

4a nazwa podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych (procesora) 

nie dotyczy 

4b adres podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych (procesora) 

nie dotyczy 

5 podstawa prawna upoważniająca do 
prowadzenia zbioru 

art. 23, ust 1, pkt 2 UODO  

6 cel przetwarzania danych w zbiorze; Potwierdzenie profili zaufanego 

7 opis kategorii osób, których dane są 
przetwarzane w zbiorze; 

 klienci Urzędu - Wnioskodawcy 

8 zakres danych przetwarzanych w zbiorze; Imię, nazwisko, adres, pesel, mail, nr telefonu 

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; 

Bezpośrednio od osób, których dotyczą 

10 sposób udostępniania danych ze zbioru, w 
szczególności informacja czy dane ze zbioru są 
udostępniane podmiotom innym niż 
upoważnione na podstawie przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane podmiotom innym 
niż upoważnione na podstawie przepisów 
prawa 

11 oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii 
odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

nie dotyczy 

12 informacja dotycząca ewentualnego 
przekazywania danych do państwa trzeciego. 

nie dotyczy 

   

  Rodzaj wpisu Data dokonania wpisu 

  Wpis zbioru do rejestru 02.11.2017r 

  Aktualizacja informacji: w punkcie nr   

  Wykreślenie zbioru z rejestru   

 


