
Załącznik do Zarzązenia nr 95/2015 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Rejestru Zbiorów Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Łubniany

Nazwa zbioru 

danych

Oznaczenie  

ADO, adres jego 

siedziby, 

REGON

Wyznaczenie 

podmiotu na 

podst. art. 31 

ustawy 

(powierzenie w 

drodze umowy) 

Wyznaczenie 

przedstawiciela 

na podst. art. 

31a ustawy 

Podstawa prawna 

upoważniająca do 

prowadzenia zbioru

Cel przetwarzania 

danych

Opis kategorii osób, 

których dane są 

przetwarzane

Zakres przetwarzanych danych

Sposób zbierania 

danych (czy 

pochodzą od osób, 

których dotyczą, czy 

z innych źródeł)

Sposób 

udostepniania 

danych (czy 

udostępnia się dane 

innym podmiotom, niż 

upoważnione na 

podstawie prawa)

Oznaczenie 

odbiorców bądź 

kategorii 

odbiorców 

danych

Czy potencjalnie 

dane mogą być  

przekazywane do 

państw trzecich 

(T/N)

Data wpisu 

zbioru

Data 

aktualizacji 

informacji

Uwagi - w tym 

informacje o 

zmianach w 

rejestrze

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.

Wypisy i wyrysy, 

zaświadczenia z 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego, 

zmiany 

przeznaczenia działki

Wójt Gminy 

Łubniany, ul. 

Opolska 104, 46-

024 Łubniany, 

REGON: 

531413142

nie dotyczy nie dotyczy

Ustawa z dnia 27 

marca 2003 r. o 

planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80, poz. 

717 ze zm.)

Rejestrowanie 

wydanych wypisów, 

wyrysów i 

zaświadczeń; decyzji o 

zmianie przeznaczenia 

działki. Dopełnienie 

obowiązków 

określonych w 

przepisach prawa

Wnioskodawcy 

zainteresowani 

przeznaczeniem 

nieruchomości w 

miejscowym planie 

zagospodarowania 

przestrzennego/zmianą 

przeznaczenia działki

Nazwiska i imiona, adres zamieszkania, 

numer telefonu

Wyłącznie

od osób, których

dane dotyczą

Wyłącznie

podmiotom

upoważnionym na

podstawie

przepisów prawa

nie dotyczy NIE 31.08.2015 28.09.2015

2.

Uzgadniania, 

opiniowania i 

zatwierdzania 

planów 

zagospodarowania 

przestrzennego

Wójt Gminy 

Łubniany, ul. 

Opolska 104, 46-

024 Łubniany, 

REGON: 

531413143

nie dotyczy nie dotyczy

Ustawa z dnia 27 

marca 2003 r. o 

planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80, poz. 

717 ze zm.)

Rejestrowanie opinii 

dotyczących planów 

zagospodarowania 

przestrzennego. 

Dopełnienie 

obowiązków 

określonych w 

przepisach prawa

Wnioskodawcy 

zainteresowani 

wniesieniem uwag lub 

opinii do miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego

Nazwiska i imiona, adres zamieszkania, 

numer telefonu

Wyłącznie

od osób, których

dane dotyczą

Wyłącznie

podmiotom

upoważnionym na

podstawie

przepisów prawa

nie dotyczy NIE 31.08.2015 28.09.2015

3.

Uczestnicy 

zamówień 

publicznych

Wójt Gminy 

Łubniany, ul. 

Opolska 104, 46-

024 Łubniany, 

REGON: 

531413144

nie dotyczy nie dotyczy

Ustawa z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2013 r. poz. 907 ze 

zm.)

Rejestrowanie 

oferentów 

zamówienia 

publicznego. 

Dopełnienie 

obowiązków 

określonych w 

przepisach prawa

Wnioskodawcy ubiegający 

się o udzielenie 

zamówienia publicznego

Nazwiska i imiona, imiona rodziców, data i 

miejsce urodzenia, adres zamieszkania, 

numer PESEL i NIP, miejsce pracy, zawód, 

wykształcenie, seria i numer dowodu 

osobistego, numer telefonu, wykaz osób i 

podmiotów, które będą wykonywać 

zamówienie lub będą uczestniczyć w 

wykonaniu zamówienia, informacje na 

temat kwalifikacji niezbędnych do 

wykonania zamówienia, polisa lub inny 

dokument ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności, koncesje, 

zezwolenia lub licencje, zaświadczenie 

naczelnika urzędu skarbowego oraz ZUS o 

niezaleganiu podatków i składek, 

dokumenty potwierdzające posiadane 

uprawnienia

Wyłącznie

od osób, których

dane dotyczą

Wyłącznie

podmiotom

upoważnionym na

podstawie

przepisów prawa

nie dotyczy NIE 31.08.2015 28.09.2015

4.

Postanowienia 

dotyczące 

wstępnego projektu 

podziału działki

Wójt Gminy 

Łubniany, ul. 

Opolska 104, 46-

024 Łubniany, 

REGON: 

531413145

nie dotyczy nie dotyczy

Ustawa z dnia 14 

czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. 

Dz.U. z 2013, poz. 267 

ze zm.) oraz Ustawa z 

dnia 21 sierpnia 1997 

r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. 

Dz.U. z 2015, poz. 782 

ze zm.)

Rejestrowanie 

wydanych 

postanowień. 

Dopełnienie 

obowiązków 

określonych w 

przepisach prawa

Wnioskodawcy 

zainteresowani  podziałem 

nieruchomości

Nazwiska i imiona, adres zamieszkania, 

numer telefonu

Wyłącznie

od osób, których

dane dotyczą

Udostępnianie

wyłącznie

podmiotom

upoważnionym na

podstawie

przepisów prawa

nie dotyczy NIE 31.08.2015 28.09.2015

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY ŁUBNIANY

Lp.



Załącznik do Zarzązenia nr 95/2015 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Rejestru Zbiorów Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Łubniany

Nazwa zbioru 

danych

Oznaczenie  

ADO, adres jego 

siedziby, 

REGON

Wyznaczenie 

podmiotu na 

podst. art. 31 

ustawy 

(powierzenie w 

drodze umowy) 

Wyznaczenie 

przedstawiciela 

na podst. art. 

31a ustawy 

Podstawa prawna 

upoważniająca do 

prowadzenia zbioru

Cel przetwarzania 

danych

Opis kategorii osób, 

których dane są 

przetwarzane

Zakres przetwarzanych danych

Sposób zbierania 

danych (czy 

pochodzą od osób, 

których dotyczą, czy 

z innych źródeł)

Sposób 

udostepniania 

danych (czy 

udostępnia się dane 

innym podmiotom, niż 

upoważnione na 

podstawie prawa)

Oznaczenie 

odbiorców bądź 

kategorii 

odbiorców 

danych

Czy potencjalnie 

dane mogą być  

przekazywane do 

państw trzecich 

(T/N)

Data wpisu 

zbioru

Data 

aktualizacji 

informacji

Uwagi - w tym 

informacje o 

zmianach w 

rejestrze

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY ŁUBNIANY

Lp.

5.

Zezwolenia na 

zajęcie pasa 

drogowego, 

prowadzenie robót, 

umieszczenie 

urządzeń 

infrastruktury 

technicznej

Wójt Gminy 

Łubniany, ul. 

Opolska 104, 46-

024 Łubniany, 

REGON: 

531413146

nie dotyczy nie dotyczy

Ustawa z dnia 21 

marca 1985 r. o 

drogach publicznych 

(t.j. Dz.U. z 2015, poz. 

460 ze zm.)

Rejestrowanie 

wydanych decyzji 

dotyczących zajęcia 

pasa drogowego. 

Dopełnienie 

obowiązków 

określonych w 

przepisach prawa

Wnioskodawcy 

zainteresowani zajęciem 

pasa drogowego, 

prowadzenie prac w pasie 

drogowym

Nazwiska i imiona, adres zamieszkania, 

numer telefonu

Wyłącznie

od osób, których

dane dotyczą

Udostępnianie

wyłącznie

podmiotom

upoważnionym na

podstawie

przepisów prawa

nie dotyczy NIE 31.08.2015 28.09.2015

6.

Wydane warunki 

techniczne i 

uzgodnienia 

podłączenia do sieci 

wodno-

kanalizacyjnej 

Wójt Gminy 

Łubniany, ul. 

Opolska 104, 46-

024 Łubniany, 

REGON: 

531413147

nie dotyczy nie dotyczy

Ustawa z dnia z dnia 7 

czerwca 2001 r. o 

zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i 

odprowadzaniu 

ścieków (t.j. Dz.U. z 

2015 r. poz. 139)

Rejestrowanie 

wydanych warunków 

technicznych. 

Dopełnienie 

obowiązków 

określonych w 

przepisach prawa

Wnioskodawcy 

zainteresowani 

uzyskaniem warunków 

technicznych

Nazwiska i imiona, adres zamieszkania, 

numer telefonu

Wyłącznie

od osób, których

dane dotyczą

Wyłącznie

podmiotom

upoważnionym na

podstawie

przepisów prawa

nie dotyczy NIE 31.08.2015 28.09.2015

7.
Zezwolenia 

alkoholowe

Wójt Gminy 

Łubniany, ul. 

Opolska 104, 46-

024 Łubniany, 

REGON: 

531413147

nie dotyczy nie dotyczy

Ustawa z dnia 26 

października 1982 r. o 

wychowaniu w 

trzeźwości i 

przeciwdziałalniu 

alkoholizmowi (t.j. Dz. 

U. z 2012, poz. 1356)

Dopełnienie 

obowiązków 

określonych w 

przepisach prawa

Przedsiębiorcy 

prowadzący sprzedaż 

napojów alkoholowych 

przeznaczonych do 

spożycia w miejscu lub 

poza miejscem sprzedaży, 

pełnomocnicy

Nazwisko i imię, adres zamieszkania, numer 

PESEL i NIP,  seria i numer dowodu 

osobistego, numer telefonu. Dane 

wrażliwe: inne orzeczenia wydane w 

postępowaniu sądowym lub 

administracyjnym

Wyłącznie

od osób, których

dane dotyczą

Wyłącznie

podmiotom

upoważnionym na

podstawie

przepisów prawa

nie dotyczy NIE 31.08.2015 28.09.2015

8.

Ewidencja 

Działalności 

Gospodarczej

Wójt Gminy 

Łubniany, ul. 

Opolska 104, 46-

024 Łubniany, 

REGON: 

531413147

nie dotyczy nie dotyczy

Ustawa z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie 

działalności 

gospodarczej (t.j. Dz. 

U. z 2015, poz. 584 ze 

zm.)

Dopełnienie 

obowiązków 

określonych w 

przepisach prawa

wnioskodawca

Nazwiska i imiona, imiona rodziców, data 

urodzenia, miejsce urodzenia, adres 

zamieszkania, numer PESEL i NIP, seria i 

numer dowodu osobistego, numer telefonu, 

adres do korespondencji, obywatelstwo, 

płeć, numer rachunku bankowego, e-mail, 

REGON, data rozpoczęcia prowadzenia 

działalności gospodarczej, zmiany i 

zaprzestania wykonywania działalności 

gospodarczej, rodzaj prowadzonej 

działalności gospodarczej, forma 

opodatkowania, miejsce przechowywania 

dokumentacji rachunkowej. Dane wrażliwe: 

dane dotyczące skazań i innych orzeczeń 

wydanych w postępowaniu sądowym lub 

administracyjnym

Od osób, których 

dane dotyczą oraz z 

innych źródeł

Wyłącznie

podmiotom

upoważnionym na

podstawie

przepisów prawa

nie dotyczy

TAK, na 

podstawie 

odrębnych 

przepisów prawa

31.08.2015 28.09.2015



Załącznik do Zarzązenia nr 95/2015 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Rejestru Zbiorów Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Łubniany

Nazwa zbioru 

danych

Oznaczenie  

ADO, adres jego 

siedziby, 

REGON

Wyznaczenie 

podmiotu na 

podst. art. 31 

ustawy 

(powierzenie w 

drodze umowy) 

Wyznaczenie 

przedstawiciela 

na podst. art. 

31a ustawy 

Podstawa prawna 

upoważniająca do 

prowadzenia zbioru

Cel przetwarzania 

danych

Opis kategorii osób, 

których dane są 

przetwarzane

Zakres przetwarzanych danych

Sposób zbierania 

danych (czy 

pochodzą od osób, 

których dotyczą, czy 

z innych źródeł)

Sposób 

udostepniania 

danych (czy 

udostępnia się dane 

innym podmiotom, niż 

upoważnione na 

podstawie prawa)

Oznaczenie 

odbiorców bądź 

kategorii 

odbiorców 

danych

Czy potencjalnie 

dane mogą być  

przekazywane do 

państw trzecich 

(T/N)

Data wpisu 

zbioru

Data 

aktualizacji 

informacji

Uwagi - w tym 

informacje o 

zmianach w 

rejestrze

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY ŁUBNIANY

Lp.

9.

Ewidencja 

podatkowa 

nieruchomości

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 12 

stycznia 1991 r. o 

podatkach i oplatach 

lokalnych (t.j. Dz. U. z 

2014, poz. 849 ze 

zm.), Ustawa z dnia 15 

listopada 1984 r. o 

podatku rolnym (t.j. 

Dz. U. z 2013, poz. 

1381), Ustawa z dnia 

30 października 2002 

r. o podatku leśnym 

(t.j. Dz. U. z 2013, poz. 

465), Ustawa z dnia 29 

sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa 

(t.j. Dz. U. z 2015, poz. 

613)

Prowadzenie 

ewidencji do celów 

naliczania i poboru 

podatków w gminie

Osoby fizyczne i wspólnicy 

spółek będących 

podatnikami

Nazwiska i imiona, imiona rodziców, data 

urodzenia, adres zamieszkania, numer PESEL 

i NIP

Od osób , których 

dotyczą

Wyłącznie

podmiotom

upoważnionym na

podstawie

przepisów prawa

nie dotyczy

TAK, na 

podstawie 

odrębnych 

przepisów prawa

31.08.2015 28.09.2015

10.
Rejestr ulg 

podatkowych

Wójt Gminy 

Łubniany, ul. 

Opolska 104, 46-

024 Łubniany, 

REGON: 

531413143

nie dotyczy nie dotyczy

Ustawa z dnia 12 

stycznia 1991 r. o 

podatkach i oplatach 

lokalnych (t.j. Dz. U. z 

2014, poz. 849 ze 

zm.), Ustawa z dnia 15 

listopada 1984 r. o 

podatku rolnym (t.j. 

Dz. U. z 2013, poz. 

1381), Ustawa z dnia 

30 października 2002 

r. o podatku leśnym 

(t.j. Dz. U. z 2013, poz. 

465), Ustawa z dnia 29 

sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa 

(t.j. Dz. U. z 2015, poz. 

613)

Realizacja zadań 

organów 

podatkowych

Osoby fizyczne i wspólnicy 

spółek będących 

podatnikami

Nazwiska i imiona, adres zamieszkania

Wyłącznie

od osób, których

dane dotyczą

Wyłącznie

podmiotom

upoważnionym na

podstawie

przepisów prawa

nie dotyczy

TAK, na 

podstawie 

odrębnych 

przepisów prawa

31.08.2015 28.09.2015

11.

Zaświadczenia 

organu 

podatkowego

Wójt Gminy 

Łubniany, ul. 

Opolska 104, 46-

024 Łubniany, 

REGON: 

531413143

nie dotyczy nie dotyczy

Ustawa z dnia 29 

sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa 

(t.j. Dz. U. z 2015, poz. 

613)

Realizacja zadań 

organów 

podatkowych

Osoby fizyczne i wspólnicy 

spółek będących 

podatnikami

Nazwiska i imiona, adres zamieszkania

Wyłącznie

od osób, których

dane dotyczą

Wyłącznie

podmiotom

upoważnionym na

podstawie

przepisów prawa

nie dotyczy

TAK, na 

podstawie 

odrębnych 

przepisów prawa

31.08.2015 28.09.2015



Załącznik do Zarzązenia nr 95/2015 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Rejestru Zbiorów Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Łubniany

Nazwa zbioru 

danych

Oznaczenie  

ADO, adres jego 

siedziby, 

REGON

Wyznaczenie 

podmiotu na 

podst. art. 31 

ustawy 

(powierzenie w 

drodze umowy) 

Wyznaczenie 

przedstawiciela 

na podst. art. 

31a ustawy 

Podstawa prawna 

upoważniająca do 

prowadzenia zbioru

Cel przetwarzania 

danych

Opis kategorii osób, 

których dane są 

przetwarzane

Zakres przetwarzanych danych

Sposób zbierania 

danych (czy 

pochodzą od osób, 

których dotyczą, czy 

z innych źródeł)

Sposób 

udostepniania 

danych (czy 

udostępnia się dane 

innym podmiotom, niż 

upoważnione na 

podstawie prawa)

Oznaczenie 

odbiorców bądź 

kategorii 

odbiorców 

danych

Czy potencjalnie 

dane mogą być  

przekazywane do 

państw trzecich 

(T/N)

Data wpisu 

zbioru

Data 

aktualizacji 

informacji

Uwagi - w tym 

informacje o 

zmianach w 

rejestrze

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY ŁUBNIANY

Lp.

12.

Wnioski o częściowy 

zwrot podatku 

akcyzowego

Wójt Gminy 

Łubniany, ul. 

Opolska 104, 46-

024 Łubniany, 

REGON: 

531413143

nie dotyczy nie dotyczy

Ustawa z dnia 10 

marca 2006 r. o 

zwrocie podatku 

akcyzowego 

zawartego w cenie 

oleju napędowego 

wykorzystywanego do 

produkcji rolnej (t.j. 

Dz. U. z 2015, poz. 

1340)

Realizacja zadań 

organów 

podatkowych

Osoby fizyczne i wspólnicy 

spółek będących 

podatnikami

Nazwiska i imiona, adres zamieszkania

Wyłącznie

od osób, których

dane dotyczą

Wyłącznie

podmiotom

upoważnionym na

podstawie

przepisów prawa

nie dotyczy

TAK, na 

podstawie 

odrębnych 

przepisów prawa

31.08.2015 28.09.2015

13.

Zaświadczenia o 

zaleganiu i 

niezaleganiu w 

podatkach

Wójt Gminy 

Łubniany, ul. 

Opolska 104, 46-

024 Łubniany, 

REGON: 

531413143

nie dotyczy nie dotyczy

Ustawa z dnia 29 

sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa 

(t.j. Dz. U. z 2015, poz. 

613)

Realizacja zadań 

organów 

podatkowych

Osoby fizyczne i wspólnicy 

spółek będących 

podatnikami

Nazwiska i imiona, adres zamieszkania

Wyłącznie

od osób, których

dane dotyczą

Wyłącznie

podmiotom

upoważnionym na

podstawie

przepisów prawa

nie dotyczy

TAK, na 

podstawie 

odrębnych 

przepisów prawa

31.08.2015 28.09.2015

15.

Ewidencja tytułów 

wykonawczych 

podatku od 

nieruchomości, 

rolnego i leśnego

Wójt Gminy 

Łubniany, ul. 

Opolska 104, 46-

024 Łubniany, 

REGON: 

531413143

nie dotyczy nie dotyczy

Ustawa z dnia 17 

czerwca 1966 r. o 

postępowaniu 

egzekucyjnym w 

administracji (t.j. z 

2014, poz. 1619 ze 

zm.)

Realizacja zadań 

organów 

podatkowych

Osoby fizyczne i wspólnicy 

spółek będących 

podatnikami

Nazwiska i imiona, imiona rodziców, data 

urodzenia, adres zamieszkania, numer PESEL 

i NIP

Wyłącznie

od osób, których

dane dotyczą

Wyłącznie

podmiotom

upoważnionym na

podstawie

przepisów prawa

nie dotyczy

TAK, na 

podstawie 

odrębnych 

przepisów prawa

31.08.2015 28.09.2015

16.

Rozliczenia 

inkasentów 

podatków

Wójt Gminy 

Łubniany, ul. 

Opolska 104, 46-

024 Łubniany, 

REGON: 

531413143

nie dotyczy nie dotyczy

Ustawa z dnia 29 

sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa 

(t.j. Dz. U. z 2015, poz. 

613)

Realizacja zadań 

organów 

podatkowych

Osoby fizyczne Nazwiska i imiona, adres zamieszkania

Wyłącznie

od osób, których

dane dotyczą

Wyłącznie

podmiotom

upoważnionym na

podstawie

przepisów prawa

nie dotyczy

TAK, na 

podstawie 

odrębnych 

przepisów prawa

31.08.2015 28.09.2015

17.

Ulgi w opłatach 

należności publiczno-

prawnych

Wójt Gminy 

Łubniany, ul. 

Opolska 104, 46-

024 Łubniany, 

REGON: 

531413143

nie dotyczy nie dotyczy

Ustawa z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2013, poz. 

885 ze zm.)

Realizacja zadań jst

Osoby fizyczne i wspólnicy 

spółek będących 

podatnikami

Nazwiska i imiona, adres zamieszkania

Wyłącznie

od osób, których

dane dotyczą

Wyłącznie

podmiotom

upoważnionym na

podstawie

przepisów prawa

nie dotyczy

TAK, na 

podstawie 

odrębnych 

przepisów prawa

31.08.2015 28.09.2015

18.

Ulgi w opłatach 

należności cywilno-

prawnych

Wójt Gminy 

Łubniany, ul. 

Opolska 104, 46-

024 Łubniany, 

REGON: 

531413143

nie dotyczy nie dotyczy

Ustawa z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2013, poz. 

885 ze zm.)

Realizacja zadań jst

Osoby fizyczne i wspólnicy 

spółek będących 

podatnikami

Nazwiska i imiona, adres zamieszkania

Wyłącznie

od osób, których

dane dotyczą

Wyłącznie

podmiotom

upoważnionym na

podstawie

przepisów prawa

nie dotyczy

TAK, na 

podstawie 

odrębnych 

przepisów prawa

31.08.2015 28.09.2015

28.09.2015

Nazwiska i imiona, imiona rodziców, data 

urodzenia, adres zamieszkania, numer PESEL 

i NIP

Wyłącznie

od osób, których

dane dotyczą

Wyłącznie

podmiotom

upoważnionym na

podstawie

przepisów prawa

nie dotyczy

TAK, na 

podstawie 

odrębnych 

przepisów prawa

31.08.201514.

Ewidencja upomnień 

podatku od 

nieruchomości, 

rolnego, leśnego

Wójt Gminy 

Łubniany, ul. 

Opolska 104, 46-

024 Łubniany, 

REGON: 

531413143

nie dotyczy nie dotyczy

Ustawa z dnia 17 

czerwca 1966 r. o 

postępowaniu 

egzekucyjnym w 

administracji (t.j. z 

2014, poz. 1619 ze 

zm.)

Realizacja zadań 

organów 

podatkowych

Osoby fizyczne i wspólnicy 

spółek będących 

podatnikami



Załącznik do Zarzązenia nr 95/2015 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Rejestru Zbiorów Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Łubniany

Nazwa zbioru 

danych

Oznaczenie  

ADO, adres jego 

siedziby, 

REGON

Wyznaczenie 

podmiotu na 

podst. art. 31 

ustawy 

(powierzenie w 

drodze umowy) 

Wyznaczenie 

przedstawiciela 

na podst. art. 

31a ustawy 

Podstawa prawna 

upoważniająca do 

prowadzenia zbioru

Cel przetwarzania 

danych

Opis kategorii osób, 

których dane są 

przetwarzane

Zakres przetwarzanych danych

Sposób zbierania 

danych (czy 

pochodzą od osób, 

których dotyczą, czy 

z innych źródeł)

Sposób 

udostepniania 

danych (czy 

udostępnia się dane 

innym podmiotom, niż 

upoważnione na 

podstawie prawa)

Oznaczenie 

odbiorców bądź 

kategorii 

odbiorców 

danych

Czy potencjalnie 

dane mogą być  

przekazywane do 

państw trzecich 

(T/N)

Data wpisu 

zbioru

Data 

aktualizacji 

informacji

Uwagi - w tym 

informacje o 

zmianach w 

rejestrze

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY ŁUBNIANY

Lp.

21.

Ewidencja upomnień 

opłaty za 

gospodarowanie 

odpadami 

komunalnymi

Wójt Gminy 

Łubniany, ul. 

Opolska 104, 46-

024 Łubniany, 

REGON: 

531413143

nie dotyczy nie dotyczy

Ustawa z dnia 17 

czerwca 1966 r. o 

postępowaniu 

egzekucyjnym w 

administracji (t.j. z 

2014, poz. 1619 ze 

zm.)

Realizacja zadań 

organów 

podatkowych

Osoby fizyczne

Nazwiska i imiona, imiona rodziców, data 

urodzenia, adres zamieszkania, numer PESEL 

i NIP

Wyłącznie

od osób, których

dane dotyczą

Wyłącznie

podmiotom

upoważnionym na

podstawie

przepisów prawa

nie dotyczy

TAK, na 

podstawie 

odrębnych 

przepisów prawa

31.08.2015 28.09.2015

22.

Ewidencja tytułów 

wykonawczych 

opłaty za 

gospodarowanie 

odpadami 

komunalnymi

Wójt Gminy 

Łubniany, ul. 

Opolska 104, 46-

024 Łubniany, 

REGON: 

531413143

nie dotyczy nie dotyczy

Ustawa z dnia 17 

czerwca 1966 r. o 

postępowaniu 

egzekucyjnym w 

administracji (t.j. z 

2014, poz. 1619 ze 

zm.)

Realizacja zadań 

organów 

podatkowych

Osoby fizyczne

Nazwiska i imiona, imiona rodziców, data 

urodzenia, adres zamieszkania, numer PESEL 

i NIP

Wyłącznie

od osób, których

dane dotyczą

Wyłącznie

podmiotom

upoważnionym na

podstawie

przepisów prawa

nie dotyczy

TAK, na 

podstawie 

odrębnych 

przepisów prawa

31.08.2015 28.09.2015

23. Rejestr VAT

Wójt Gminy 

Łubniany, ul. 

Opolska 104, 46-

024 Łubniany, 

REGON: 

531413143

nie dotyczy nie dotyczy

Ustawa z dnia 11 

marca 2004 r. o 

podatku od towarów i 

usług (t.j. Dz. U. z 

2011 Nr 177, poz. 

1054 ze zm.)

Realizacja zadań 

organów 

podatkowych

Osoby fizyczne i wspólnicy 

spółek będących 

podatnikami

Nazwiska i imiona, imiona rodziców, data 

urodzenia, adres zamieszkania, numer PESEL 

i NIP

Wyłącznie

od osób, których

dane dotyczą

Wyłącznie

podmiotom

upoważnionym na

podstawie

przepisów prawa

nie dotyczy

TAK, na 

podstawie 

odrębnych 

przepisów prawa

31.08.2015 28.09.2015

24.
Kontrahenci w 

ewidencji księgowej

Wójt Gminy 

Łubniany, ul. 

Opolska 104, 46-

024 Łubniany, 

REGON: 

531413143

nie dotyczy nie dotyczy

Ustawa z dnia 29 

września 1994 r. o 

rachunkowości (t.j. 

Dz. U. z 2013, poz. 330 

ze zm.)

Realizacja zadań jst 

dotyczących ewidencji 

operacji księgowych 

Osoby fizyczne i wspólnicy 

spółek będących 

podatnikami

Nazwiska i imiona, imiona rodziców, data 

urodzenia, adres zamieszkania, numer PESEL 

i NIP

Od osób, których 

dotyczą (na 

podstawie faktur i 

rachunków)

Wyłącznie

podmiotom

upoważnionym na

podstawie

przepisów prawa

nie dotyczy

TAK, na 

podstawie 

odrębnych 

przepisów prawa

31.08.2015 28.09.2015

28.09.2015

Nazwiska i imiona, imiona rodziców, data 

urodzenia, adres zamieszkania, numer PESEL 

i NIP

Wyłącznie

od osób, których

dane dotyczą

Wyłącznie

podmiotom

upoważnionym na

podstawie

przepisów prawa

nie dotyczy

TAK, na 

podstawie 

odrębnych 

przepisów prawa

31.08.2015

28.09.2015

20.

Opłaty za 

gospodarowanie 

odpadami 

komunalnymi

Wójt Gminy 

Łubniany, ul. 

Opolska 104, 46-

024 Łubniany, 

REGON: 

531413143

nie dotyczy nie dotyczy

Ustawa z dnia 13 

września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach 

(t.j. Dz. U. z 2013, poz. 

1399 ze zm.), Ustawa 

z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Ordynacja 

podatkowa (t.j. Dz. U. 

z 2015, poz. 613)

Realizacja zadań 

organów 

podatkowych

Osoby fizyczne

Nazwiska i imiona, imiona rodziców, data 

urodzenia, adres zamieszkania, numer PESEL 

i NIP

Wyłącznie

od osób, których

dane dotyczą

Wyłącznie

podmiotom

upoważnionym na

podstawie

przepisów prawa

nie dotyczy

TAK, na 

podstawie 

odrębnych 

przepisów prawa

Osoby fizyczne i wspólnicy 

spółek będących 

podatnikami

31.08.201519.
Podatek od środków 

transportowych

Wójt Gminy 

Łubniany, ul. 

Opolska 104, 46-

024 Łubniany, 

REGON: 

531413143

nie dotyczy nie dotyczy

Ustawa z dnia 12 

stycznia 1991 r. o 

podatkach i opłatach 

lokalnych  (t.j. Dz. U. z 

2014, poz. 849 ze 

zm.), Ustawa z dnia 29 

sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa 

(t.j. Dz. U. z 2015, poz. 

613)

Realizacja zadań 

organów 

podatkowych



Załącznik do Zarzązenia nr 95/2015 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Rejestru Zbiorów Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Łubniany

Nazwa zbioru 

danych

Oznaczenie  

ADO, adres jego 

siedziby, 

REGON

Wyznaczenie 

podmiotu na 

podst. art. 31 

ustawy 

(powierzenie w 

drodze umowy) 

Wyznaczenie 

przedstawiciela 

na podst. art. 

31a ustawy 

Podstawa prawna 

upoważniająca do 

prowadzenia zbioru

Cel przetwarzania 

danych

Opis kategorii osób, 

których dane są 

przetwarzane

Zakres przetwarzanych danych

Sposób zbierania 

danych (czy 

pochodzą od osób, 

których dotyczą, czy 

z innych źródeł)

Sposób 

udostepniania 

danych (czy 

udostępnia się dane 

innym podmiotom, niż 

upoważnione na 

podstawie prawa)

Oznaczenie 

odbiorców bądź 

kategorii 

odbiorców 

danych

Czy potencjalnie 

dane mogą być  

przekazywane do 

państw trzecich 

(T/N)

Data wpisu 

zbioru

Data 

aktualizacji 

informacji

Uwagi - w tym 

informacje o 

zmianach w 

rejestrze

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY ŁUBNIANY

Lp.

25.

Rejestr wniosków o 

wydanie Opolskiej 

Karty Rodziny i 

Seniora

Wójt Gminy 

Łubniany, ul. 

Opolska 104, 46-

024 Łubniany, 

REGON: 

531413143

Umowa 

powierzenia 

przetwarzania 

danych 

osobowych 

DRP/30/2014 

pomiędzy 

UMWO, a  

Gminą Łubniany

nie dotyczy

Umowa współpracy 

DRP/29/2014 zawarta 

pomiędzy 

Województwem 

Opolskim, a Gminą 

Łubniany

Zniżki dla rodzin i 

seniorów 

mieszkających na 

terenie Gminy 

Łubniany w 

instytucjach 

samorządowych i 

firmach z terenu 

Województwa  

Opolskiego, które 

przystąpiły do 

programu

Osoby fizyczne 

zamieszkałe na terenie 

Gminy Łubniany

Nazwiska i imiona, adres zamieszkania, 

adres zameldowania, rok urodzenia, numer 

telefonu, adres e-mail, numer PESEL

Wyłącznie

od osób, których

dane dotyczą

nie dotyczy

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Opolskiego 

NIE 31.08.2015 28.09.2015

26.
Rejestr skarg i 

wniosków

Wójt Gminy 

Łubniany, ul. 

Opolska 104, 46-

024 Łubniany, 

REGON: 

531413143

nie dotyczy nie dotyczy

Ustawa z dnia 14 

czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. 

Dz. U. z 2013 r. poz. 

267 ze zm.) 

Dopełnienie 

obowiązków 

określonych w 

przepisach prawa

Osoby skarżące, 

wnioskodawcy

Nazwiska i imiona, adres zamieszkania, 

numer telefonu, adres e-mail

Wyłącznie

od osób, których

dane dotyczą

Dane nie będą 

udostępniane innym 

podmiotom niż 

uprawnione na 

podstawie przepisów 

prawa

nie dotyczy NIE 31.08.2015 r. 28.09.2015

27. Archiwum

Wójt Gminy 

Łubniany, ul. 

Opolska 104, 46-

024 Łubniany, 

REGON: 

531413143

nie dotyczy nie dotyczy

Ustawa z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i 

archiwach (Dz. U. z 

2011 r.  Nr. 123, poz. 

698 ze zm.). 

Dopełnienie 

obowiązków 

określonych w 

przepisach prawa

Osoby fizyczne, których 

dane są przetwarzane lub 

przetwarzano w Urzędzie 

Gminy Łubniany

Nazwiska i imiona, imiona rodziców, data 

urodzenia, adres zamieszkania i pobytu, 

numer PESEL, zawód, wykształcenie, seria i 

numer dowodu osobistego, numer telefonu, 

wynagrodzenie i  inne dane osobowe 

przetwarzane podczas realizacji zadań 

gminy. Dane wrażliwe: przynależność 

wyznaniowa, partyjna, związkowa, stan 

zdrowia, inne orzeczenie wydawane w 

postępowaniu sądowym lub 

administracyjnym

Dane pochodzą z 

innych źródeł

Dane będą 

udostępniane 

podmiotom innym niż 

uprawnione na 

podstawie przepisów 

prawa

nie dotyczy NIE 31.08.2015 r. 28.09.2015

28.
Radni Gminy 

Łubniany

Wójt Gminy 

Łubniany, ul. 

Opolska 104, 46-

024 Łubniany, 

REGON: 

531413143

nie dotyczy nie dotyczy

Ustawa z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 

2013 r. poz. 594 ze 

zm.)

Dopełnienie 

obowiązków 

określonych w 

przepisach prawa

Osoby wybrane do 

pełnienia funkcji radnych

Nazwiska i imiona, adres zamieszkania, data 

urodzenia, wykształcenie, zawód 

wykonywany, numer telefonu, adres e-mail, 

dane o stanie majątkowym

Wyłącznie

od osób, których

dane dotyczą

Dane mogą być 

przekazywane innym 

podmiotom 

uprawnionym na 

podstawie przepisów 

prawa

nie dotyczy NIE 31.08.2015 28.09.2015

29.

Dotacje na usuwanie 

wyrobów 

zawierających azbest 

Wójt Gminy 

Łubniany, ul. 

Opolska 104, 46-

024 Łubniany, 

REGON: 

531413143

nie dotyczy nie dotyczy

Ustawa z dnia 27 

kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony 

środowiska (t.j. Dz. U. 

z 2013, poz. 1232 ze 

zm.)

Dopełnienie 

obowiązków 

określonych w 

przepisach prawa

Wnioskodawcy

Nazwiska i imiona, adres zamieszkania,  

numer telefonu, numer PESEL, nr dowodu 

osobistego

Wyłącznie

od osób, których

dane dotyczą

Dane mogą być 

przekazywane innym 

podmiotom 

uprawnionym na 

podstawie przepisów 

prawa

nie dotyczy NIE 31.08.2015 28.09.2015

30.

Dotacje na budowę 

przydomowych 

oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy 

Łubniany, ul. 

Opolska 104, 46-

024 Łubniany, 

REGON: 

531413143

nie dotyczy nie dotyczy

Ustawa z dnia 27 

kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony 

środowiska (t.j. Dz. U. 

z 2013, poz. 1232 ze 

zm.).

Dopełnienie 

obowiązków 

określonych w 

przepisach prawa

Wnioskodawcy

Nazwiska i imiona, adres zamieszkania,  

numer telefonu, nr PESEL, nr dowodu 

osobistego

Wyłącznie

od osób, których

dane dotyczą

Dane mogą być 

przekazywane innym 

podmiotom 

uprawnionym na 

podstawie przepisów 

prawa

nie dotyczy NIE 31.08.2015 28.09.2015



Załącznik do Zarzązenia nr 95/2015 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Rejestru Zbiorów Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Łubniany

Nazwa zbioru 

danych

Oznaczenie  

ADO, adres jego 

siedziby, 

REGON

Wyznaczenie 

podmiotu na 

podst. art. 31 

ustawy 

(powierzenie w 

drodze umowy) 

Wyznaczenie 

przedstawiciela 

na podst. art. 

31a ustawy 

Podstawa prawna 

upoważniająca do 

prowadzenia zbioru

Cel przetwarzania 

danych

Opis kategorii osób, 

których dane są 

przetwarzane

Zakres przetwarzanych danych

Sposób zbierania 

danych (czy 

pochodzą od osób, 

których dotyczą, czy 

z innych źródeł)

Sposób 

udostepniania 

danych (czy 

udostępnia się dane 

innym podmiotom, niż 

upoważnione na 

podstawie prawa)

Oznaczenie 

odbiorców bądź 

kategorii 

odbiorców 

danych

Czy potencjalnie 

dane mogą być  

przekazywane do 

państw trzecich 

(T/N)

Data wpisu 

zbioru

Data 

aktualizacji 

informacji

Uwagi - w tym 

informacje o 

zmianach w 

rejestrze

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY ŁUBNIANY

Lp.

31.

Postępowania w 

zakresie ochrony 

środowiska

Wójt Gminy 

Łubniany, ul. 

Opolska 104, 46-

024 Łubniany, 

REGON: 

531413143

nie dotyczy nie dotyczy

Ustawa z dnia 27 

kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony 

środowiska (t.j. Dz. U. 

z 2013, poz. 1232 ze 

zm.).

Dopełnienie 

obowiązków 

określonych w 

przepisach prawa

Osoby skarżące, 

wnioskodawcy

Nazwiska i imiona, adres zamieszkania,  

numer telefonu

Od osób, których 

dotyczą oraz od 

osób skarżących

Dane mogą być 

przekazywane innym 

podmiotom 

uprawnionym na 

podstawie przepisów 

prawa

nie dotyczy/ 

RDOŚ
NIE 31.08.2015 28.09.2015

32.
Akta stanu 

cywilnego

Wójt Gminy 

Łubniany, ul. 

Opolska 104, 46-

024 Łubniany, 

REGON: 

531413143

nie dotyczy nie dotyczy

Ustawa z dnia 28 

listopada 2014 r. 

Prawo o aktach stanu 

cywilnego (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1741 ze 

zm.), Ustawa z dnia 25 

lutego 1964 r. Kodeks 

rodzinny i opiekuńczy 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 

788 ze zm.), Ustawa z 

dnia 17 października 

2008 r. o zmianie 

imienia i nazwsika (Dz. 

U. z 2008 r. Nr 220, 

poz. 1414 ze zm.)

Dopełnienie 

obowiązków 

określonych w 

przepisach prawa

Osoby fizyczne

Nazwiska i imiona, nazwiska rodowe, imiona 

i nazwiska rodziców, data, godzina i miejsce 

urodzenia i zgonu/znalezienia zwłok, data i 

miejsce zawarcia małżeństwa, adres 

zamieszkania, numer PESEL, seria i numer 

dowodu osobistego, płeć, miejsce i data 

urodzenia rodziców, stan cywilny, nazwiska 

po zawarciu małżeństwa: meżczyzna, 

kobieta i dzieci, nazwiska z poprzedniego 

małżeństwa, nazwisko i imię zgłaszajacego 

urodzenie/zgon, nazwiska i imiona 

świadków. Dane wrażliwe:  przynależność 

wyznaniowa, stan zdrowia, inne orzeczenia 

wydawane w postęowaniu sądowym lub 

administracyjnym

Od osób, których 

dotyczą oraz od 

instytucji 

okreslonych 

przepisami prawa

Dane mogą być 

przekazywane innym 

podmiotom 

uprawnionym na 

podstawie przepisów 

prawa, lub 

nieupoważnionym, 

jeżeli wykażą interes 

prawny

Urzędy 

statystyczne, 

urzędy 

wojewódzkie, 

przedstawi-

cielstwa 

dyplomatyczne, 

inne instytucje 

(m.in. Straż 

Graniczna, 

Policja, Archiwum 

Państwowe, JST)

TAK, na 

podstawie 

odrębnych 

przepisów prawa

31.08.2015 28.09.2015

33.

Rejestr mieszkańców 

i rejestr 

zamieszkania 

cudzoziemców

Wójt Gminy 

Łubniany, ul. 

Opolska 104, 46-

024 Łubniany, 

REGON: 

531413143

nie dotyczy nie dotyczy

Ustawa z dnia 24 

września 2010 r. o 

ewidencji ludności (t.j. 

Dz. U. 2015, poz. 388 

ze zm.)

Dopełnienie 

obowiązków 

określonych w 

przepisach prawa

Osoby fizyczne

Nazwiska i imiona, nazwiska rodowe, imiona 

i nazwiska rodziców, data i miejsce 

urodzenia, adres zameldowania na pobyt 

stały/czasowy, historyczne dane 

meldunkowe, numer PESEL, seria i numer 

dowodu osobistego, dane stanu cywilnego, 

inne informacje, o których mowa w art. 8 

ustawy z dnia 24 września 2010 r. o 

ewidencji ludności (Dz. U. 2015, poz. 388 ze 

zm.)  

Od osób, których 

dotyczą oraz od 

instytucji 

okreslonych 

przepisami prawa

Dane mogą być 

przekazywane innym 

podmiotom 

uprawnionym na 

podstawie przepisów 

prawa, lub 

nieupoważnionym, 

jeżeli wykażą interes 

prawny

Urzędy 

statystyczne, 

urzędy 

wojewódzkie, 

inne instytucje 

(m.in. Straż 

Graniczna, 

Policja, JST)

TAK, na 

podstawie 

odrębnych 

przepisów prawa

31.08.2015 28.09.2015

34.
Wnioski o dowody 

osobiste

Wójt Gminy 

Łubniany, ul. 

Opolska 104, 46-

024 Łubniany, 

REGON: 

531413143

nie dotyczy nie dotyczy

Ustawa z dnia 6 

sierpnia 2010 r. o 

dowodach osobistych 

(Dz. U. Nr 167, poz. 

1131 ze zm.)

Dopełnienie 

obowiązków 

określonych w 

przepisach prawa

Osoby fizyczne

Nazwiska i imiona, nazwiska rodowe, imiona 

i nazwiska rodziców, data i miejsce 

urodzenia, numer telefonu, adres e-mail, 

adres do korespondencji, numer PESEL, 

seria i numer dowodu osobistego  

Od osób, których 

dotyczą oraz od 

instytucji 

okreslonych 

przepisami prawa

Dane mogą być 

przekazywane innym 

podmiotom 

uprawnionym na 

podstawie przepisów 

prawa

Urzędy 

statystyczne, 

urzędy 

wojewódzkie, 

inne instytucje 

(m.in. Straż 

Graniczna, 

Policja, Archiwum 

Państwowe, jst)

TAK, na 

podstawie 

odrębnych 

przepisów prawa

31.08.2015 28.09.2015

35.
Kwalifikacja 

wojskowa

Wójt Gminy 

Łubniany, ul. 

Opolska 104, 46-

024 Łubniany, 

REGON: 

531413143

nie dotyczy nie dotyczy

Ustawa z dnia 21 

listopada 1967 r. o 

powszechnym 

obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej 

Polskiej (t.j. Dz. U. z 

2015, poz. 144 ze zm.) 

Dopełnienie 

obowiązków 

określonych w 

przepisach prawa

Osoby fizyczne

Nazwiska i imiona, nazwiska rodowe, data i 

miejsce urodzenia, adres zamieszkania, 

numer PESEL, stan cywilny  

Od osób, których 

dotyczą oraz od 

instytucji 

okreslonych 

przepisami prawa

Wyłącznie

podmiotom

upoważnionym na

podstawie

przepisów prawa

WKU, starostwo 

powitowe

TAK, na 

podstawie 

odrębnych 

przepisów prawa

31.08.2015 28.09.2015



Załącznik do Zarzązenia nr 95/2015 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Rejestru Zbiorów Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Łubniany

Nazwa zbioru 

danych

Oznaczenie  

ADO, adres jego 

siedziby, 

REGON

Wyznaczenie 

podmiotu na 

podst. art. 31 

ustawy 

(powierzenie w 

drodze umowy) 

Wyznaczenie 

przedstawiciela 

na podst. art. 

31a ustawy 

Podstawa prawna 

upoważniająca do 

prowadzenia zbioru

Cel przetwarzania 

danych

Opis kategorii osób, 

których dane są 

przetwarzane

Zakres przetwarzanych danych

Sposób zbierania 

danych (czy 

pochodzą od osób, 

których dotyczą, czy 

z innych źródeł)

Sposób 

udostepniania 

danych (czy 

udostępnia się dane 

innym podmiotom, niż 

upoważnione na 

podstawie prawa)

Oznaczenie 

odbiorców bądź 

kategorii 

odbiorców 

danych

Czy potencjalnie 

dane mogą być  

przekazywane do 

państw trzecich 

(T/N)

Data wpisu 

zbioru

Data 

aktualizacji 

informacji

Uwagi - w tym 

informacje o 

zmianach w 

rejestrze

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY ŁUBNIANY

Lp.

36. Rejestr wyborców

Wójt Gminy 

Łubniany, ul. 

Opolska 104, 46-

024 Łubniany, 

REGON: 

531413143

nie dotyczy nie dotyczy

Ustawa z dnia 5 

stycznia 2011 r. 

Kodeks wyborczy (Dz. 

U. Nr 21, poz. 112 ze 

zm.)

Dopełnienie 

obowiązków 

określonych w 

przepisach prawa

Osoby fizyczne

Nazwiska i imiona, nazwiska rodowe, data i 

miejsce urodzenia, adres zamieszkania i 

zameldowania, numer PESEL, imiona 

rodziców

Od osób, których 

dotyczą oraz od 

instytucji 

okreslonych 

przepisami prawa

Dane mogą być 

przekazywane innym 

podmiotom 

uprawnionym na 

podstawie przepisów 

prawa

nie dotyczy NIE 31.08.2015 28.09.2015

37.

Gospodarka 

odpadami 

komunalnymi

Wójt Gminy 

Łubniany, ul. 

Opolska 104, 46-

024 Łubniany, 

REGON: 

531413143

nie dotyczy nie dotyczy

Ustawa z dnia 13 

września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach 

(t.j. Dz. U. z 2013, poz. 

1399 ze zm.)

Dopełnienie 

obowiązków 

określonych w 

przepisach prawa

Osoby fizyczne, od których 

odbierane są odpady 

komunalne

Nazwiska i imiona, adres zamieszkania, 

numer PESEL, numer telefonu

Od osób, których 

dotyczą oraz z 

innych źródeł

Wyłącznie

podmiotom

upoważnionym na

podstawie

przepisów prawa

nie dotyczy NIE 31.08.2015 28.09.2015

38.

Odszkodowania za 

przejęte 

nieruchomości

Wójt Gminy 

Łubniany, ul. 

Opolska 104, 46-

024 Łubniany, 

REGON: 

531413143

nie dotyczy nie dotyczy

Ustawa z dnia 21 

sierpnia 1997r. o 

gospodarce 

nieruchomościami (tj. 

z 2015, poz. 1774 ze 

zm.)

Dopełnienie 

obowiązków 

określonych w 

przepisach prawnych

Odszkodowania z mocy 

prawa

Nazwiska, imiona, adresy zamieszkania, 

numer telefonu

Dane pozyskane z 

ewidencji gruntów 

Starostwa 

Powiatowego w 

Opolu i decyzji

Wyłącznie podmiotom 

upoważnionym
nie dotyczy NIE 17.11.2016 20.01.2017

39. Spadki

Wójt Gminy 

Łubniany, ul. 

Opolska 104, 46-

024 Łubniany, 

REGON: 

531413143

nie dotyczy nie dotyczy Kodeks Cywilny z dnia 

23.04.1964r. ( tj.z 

2016r., poz. 380 ze 

zm.)

Dopełnienie 

obowiązków 

określonych w 

przepisach prawnych

Osoby zmarłe, 

spadkobiercy

Nazwiska, imiona, adresy zamieszkania, 

numer telefonu

Dane pozyskane z 

ewidencji gruntów 

Starostwa 

Powiatowego w 

Opolu i decyzji

Wyłącznie podmiotom 

upoważnionym
nie dotyczy NIE 17.11.2016 20.01.2017

40.
Rozgraniczenia 

nieruchomości

Wójt Gminy 

Łubniany, ul. 

Opolska 104, 46-

024 Łubniany, 

REGON: 

531413143

nie dotyczy nie dotyczy

Ustawa z dnia 21 

sierpnia 1997r. o 

gospodarce 

nieruchomościami (tj. 

z 2015, poz. 1774 ze 

zm.)

Dopełnienie 

obowiązków 

określonych w 

przepisach prawnych

Strony rozgraniczenia
Nazwiska, imiona, adresy zamieszkania, 

numer telefonu

Dane pozyskane z 

ewidencji gruntów 

Starostwa 

Powiatowego w 

Opolu i decyzji

Wyłącznie podmiotom 

upoważnionym
nie dotyczy NIE 17.11.2016 20.01.2017

41.
Podziały 

nieruchomości

Wójt Gminy 

Łubniany, ul. 

Opolska 104, 46-

024 Łubniany, 

REGON: 

531413143

nie dotyczy nie dotyczy

Ustawa z dnia 21 

sierpnia 1997r. o 

gospodarce 

nieruchomościami (tj. 

z 2015, poz. 1774 ze 

zm.)

Dopełnienie 

obowiązków 

określonych w 

przepisach prawnych

Strony podziałów
Nazwiska, imiona, adresy zamieszkania, 

numer telefonu

Dane pozyskane z 

ewidencji gruntów 

Starostwa 

Powiatowego w 

Opolu i decyzji

Wyłącznie podmiotom 

upoważnionym
nie dotyczy NIE 17.11.2016 20.01.2017

42. Skazani

Wójt Gminy 

Łubniany, ul. 

Opolska 104, 46-

024 Łubniany, 

REGON: 

531413143

nie dotyczy nie dotyczy

Rozporządzenie 

Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 

1 czerwca 2010 r. w 

sprawie podmiotów, 

w których jest 

wykonywana kara 

ograniczenia wolności 

oraz praca społecznie 

użyteczna oraz 

porozumienie stron

Dopełnienie 

obowiązków 

określonych w 

przepisach prawnych

Skazani
Nazwiska, imiona, adresy zamieszkania, 

numer telefonu

Dane pozyskane na 

podstawie orzeczeń 

SR w Opolu i decyzji 

kuratora 

zawodowego.

Wyłącznie podmiotom 

upoważnionym
nie dotyczy NIE 17.11.2016 20.01.2017



Załącznik do Zarzązenia nr 95/2015 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Rejestru Zbiorów Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Łubniany

Nazwa zbioru 

danych

Oznaczenie  

ADO, adres jego 

siedziby, 

REGON

Wyznaczenie 

podmiotu na 

podst. art. 31 

ustawy 

(powierzenie w 

drodze umowy) 

Wyznaczenie 

przedstawiciela 

na podst. art. 

31a ustawy 

Podstawa prawna 

upoważniająca do 

prowadzenia zbioru

Cel przetwarzania 

danych

Opis kategorii osób, 

których dane są 

przetwarzane

Zakres przetwarzanych danych

Sposób zbierania 

danych (czy 

pochodzą od osób, 

których dotyczą, czy 

z innych źródeł)

Sposób 

udostepniania 

danych (czy 

udostępnia się dane 

innym podmiotom, niż 

upoważnione na 

podstawie prawa)

Oznaczenie 

odbiorców bądź 

kategorii 

odbiorców 

danych

Czy potencjalnie 

dane mogą być  

przekazywane do 

państw trzecich 

(T/N)

Data wpisu 

zbioru

Data 

aktualizacji 

informacji

Uwagi - w tym 

informacje o 

zmianach w 

rejestrze

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY ŁUBNIANY

Lp.

43. IT MANAGER

Wójt Gminy 

Łubniany, ul. 

Opolska 104, 46-

024 Łubniany, 

REGON: 

531413142

nie dotyczy nie dotyczy

Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 12 

kwietnia 2012 r. w 

sprawie Krajowych 

Ram 

Interoperacyjności, 

minimalnych 

wymagań dla 

rejestrów publicznych 

i wymiany informacji 

w postaci 

elektronicznej (…) 

(Dz.U. z 2012 r. poz. 

526)

Dopełnienie 

obowiązków 

określonych w 

przepisach prawnych

Pracownicy Urzędu Gminy 

Łubniany korzystający z 

systemu informatycznego

Nazwiska, imiona, adresy zamieszkania, 

numer  telefonu, adresy e-mail, loginy, 

przypisane urządzenia

Dane pochodzą od 

osób, których 

dotyczą

Wyłącznie podmiotom 

upoważnionym
nie dotyczy NIE 16.01.2017 20.01.2017

44.

Zakładowy Fundusz 

Świadczeń 

Socjalnych

Wójt Gminy 

Łubniany, ul. 

Opolska 104, 46-

024 Łubniany, 

REGON: 

531413143

nie dotyczy nie dotyczy

Ustawa z dnia 4 marca 

1994 r. o zakładowym 

funduszu świadczeń 

socjalnych (t.j. Dz. U. z 

2016 r., poz. 800)

Dopełnienie 

obowiązków 

określonych w 

przepisach prawnych

Pracownicy Urzędu Gminy 

i Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w 

Łubnianach

Nazwiska, imiona, adresy zamieszkania. 

Dane wrażliwe: sytuacja majątkowa, 

rodzinna, zdrowotna

Od osób, których 

dotyczą 

Wyłącznie podmiotom 

upoważnionym
nie dotyczy NIE 20.01.2017 20.01.2017

Opracowanie:

Łubniany, 20 stycznia 2017 r.

Artur Kansy-Budzicz

Administrator Bezpieczeństwa infomracji

Urząd Gminy Łubniany


