Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
Str:
1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru
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EWIDENCJA KART WĘDKARSKICH, KART ŁOWIECTWA PODWODNEGO I STRAŻNIKÓW SPOŁECZNEJ
STRAŻY RYBACKIEJ W RZESZOWIE ORAZ REJESTRACJA SPRZĘTU SŁUŻĄCEGO DO AMATORSKIEGO
POŁOWU RYB
07‐09‐2012

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym(Dz. U. z 2009 r. Nr 189 z
późn. zm.)

6. Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne

Osoby wnioskujace o wydanie zaświadczeń lub ich pełnomocnicy

8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, Adres
zamieszkania lub pobytu, Seria i numer dowodu osobistego, Numer identyfikacji podatkowej (NIP),
Numer telefonu, Seria i numer paszportu

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

od osób, których dane dotycza

10. Sposób udostępniania
danych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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WYKAZ OSÓB ZATRUDNIONYCH W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ GMINY MIASTO RZESZÓW, KTÓRE
POSIADAJĄ UPRAWNIENIA DO DOSTĘPU DO INFORMACJI NIEJAWNYCH

07‐09‐2015

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (dZ. u. Z 2010 R. nR
182, POZ 1228)

6. Cel przetwarzania danych Prowadzenie określonego przepisami prawa wykazu osób zatrudnionych w jednostce organizacyjnej
Gminy Miasto Rzeszów, które posiadaja uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne

Pracownicy jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Rzeszów, którzy posiadaja uprawnienia do dostępu
do informacji niejawnych

8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, Adres
zamieszkania lub pobytu, Imiona rodziców

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

od osób, których dane dotycza

10. Sposób udostępniania
danych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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KONSULTACJE SPOŁECZNE

19‐04‐2012

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.)

6. Cel przetwarzania danych Konsultacje społeczne w sprawach dotyczących Gminy Rzeszów i jej mieszkańców.
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne

Mieszkańcy miasta Rzeszowa.

8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Adres zamieszkania lub pobytu, Seria i numer dowodu
osobistego

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

od osób, których dane dotycza

10. Sposób udostępniania
danych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
Str:
1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru

4 / 65

EWIDENCJA RODZICÓW / OPIEKONÓW PRAWNYCH UCZNIÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

21‐10‐2015

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

VULCAN Sp. z o.o . 51‐116 Wrocław, ul Wołowska 6

5. Podstawa prawna

zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących

6. Cel przetwarzania danych Prowadzenie określonego wykazu rodziców/opiekunów prawnych uczniów szkół i placówek
oświatowych na terenie Miasta Rzeszowa
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne

Rodzice/opiekunowie prawni uczniów szkół i placówek oświatowych na terenie Miasta Rzeszowa

8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Adres zamieszkania lub pobytu, Numer telefonu

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

od osób, których dane dotycza

10. Sposób udostępniania
danych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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EWIDENCJA OSÓB POSIADAJĄCYCH PSY UZNANE ZA AGRESYWNE, PROWADZĄCYCH HODOWLE
CHARTÓW RASOWYCH LUB ICH MIESZAŃCÓW ORAZ ZWIERZĄT ZAGROŻONYCH WYGINIĘCIEM

07‐09‐2012

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa Ustawa z dnia 13‐10‐1995 r. prawo łowieckie(Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 z
pózn. zm.)
Ustawa z dnia 21‐08‐1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r., poz 1002 z pózzn. zm.)

6. Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne

Hodowcy i posiadacze

8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Adres zamieszkania lub pobytu

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

od osób, których dane dotycza

10. Sposób udostępniania
danych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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GOMIG ‐ BAZA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

05‐11‐2009

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.
U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm. ). Utrzymanie porządku na terenie gminy.

6. Cel przetwarzania danych Rejestracja podmiotów posiadających umowę na wywóz nieczystości.
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne

1. Właściciele nieruchomości.
2. Najemcy użytkownicy nieruchomości.

8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Adres zamieszkania lub pobytu

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

z innych zródel niz osoba, której dane dotycza

10. Sposób udostępniania
danych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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EWIDENCJA PODZIAŁÓW BUDYNKÓW NA LOKALE

02‐11‐1999

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388 z późn.
zm.)

6. Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne
8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Adres zamieszkania lub pobytu

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

od osób, których dane dotycza

10. Sposób udostępniania
danych

Dane będą udostępniane innym podmiotom

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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KSIĘGA ORZECZEŃ LEKARSKICH

02‐11‐1999

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących Ustawa z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16 z
późn. zm.)

6. Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne
8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Stan zdrowia, Nałogi, Imię ojca, Rok urodzenia

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

glównie od osób, których dotycza

10. Sposób udostępniania
danych

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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BIP ‐ ELEKTRONICZNE FORMULARZE

29‐10‐2009

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących Ustawa z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz.
565)
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (D

6. Cel przetwarzania danych Weryfikacja petenta wypełniającego/składającego elektroniczny formularz na stronie BIP Urzędu
Miasta Rzeszowa.
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne

Wniskodawcy

8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Adres zamieszkania lub pobytu, Numer telefonu, Adres
e‐mail

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

od osób, których dane dotycza

10. Sposób udostępniania
danych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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INICJATYWA UCHWAŁODAWCZA MIESZKAŃCÓW RZESZOWA

13‐05‐2011

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926 z późn. zm. )
Statut Miasta Rzeszowa ( Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XX/329/2007 z dnia 27 listopad

6. Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa polegających na umożliwieniu
mieszkańcom miasta Rzeszowa zgłoszenia inicjatywy uchwałodawczej poprzez zebranie pod
w zbiorze
projektem uchwały wymaganej ilości podpisów.
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne

Mieszkańcy miasta Rzeszowa.

8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Adres zamieszkania lub pobytu

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

od osób, których dane dotycza

10. Sposób udostępniania
danych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru

EWIDENCJA POZWOLEŃ NA BUDOWĘ I ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA

02‐11‐1999

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących Ustawa z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn.zm)

6. Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne
8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Adres zamieszkania lub pobytu, Zawód, Uprawnienia zawodowe

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

od osób, których dane dotycza

10. Sposób udostępniania
danych

Dane będą udostępniane innym podmiotom

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru

REJESTR KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ I WYCHODZĄCEJ URZĘDU MIASTA RZESZOWA

30‐06‐2011

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.)

6. Cel przetwarzania danych Rejestracja korespondencji wpływającej i wychodzącej w Urzędzie Miasta Rzeszowa.
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne

Nadawcy i odbiorcy korespondencji.

8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Adres zamieszkania lub pobytu

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

od osób, których dotycza i z innych zródel

10. Sposób udostępniania
danych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
Str: 13 / 65
1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru

REJESTR ŚWIADCZEŃ OSOBISTYCH I RZECZOWYCH NA RZECZ OBRONY

19‐04‐2012

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm. )

6. Cel przetwarzania danych Zabezpieczenie na rzecz jednostek organizacyjnych świadczeń osobistych i rzeczowych wykonywanych
na podstawie wyżej wymienionej ustawy.
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne

Mieszkańcy miasta Rzeszowa, na których został nałożony obowiązek świadczeń.

8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Data urodzenia, Adres zamieszkania lub pobytu,
Miejsce pracy, Zawód, Imiona rodziców

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

od osób, których dotycza i z innych zródel

10. Sposób udostępniania
danych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru

SKARGI I WNIOSKI

20‐07‐2012

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

6. Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne

Osoby składające skargi lub wnioski.

8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Adres zamieszkania lub pobytu

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

od osób, których dane dotycza

10. Sposób udostępniania
danych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru

ZAWIERANIE I REALIZACJA POROZUMIEŃ W SPRAWIE OKREŚLENIA SPOSOBU PRZEKAZYWANIA
ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA UTRZYMANIE DZIECI UMIESZCZONYCH W RODZINACH ZASTĘPCZYCH
ORAZ PRZEBYWAJĄCYCH W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO‐WYCHOWAWCZYCH
21‐03‐2013

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.
U z 2015 r. poz. 332)

6. Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne
8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

9. Sposób zbierania danych
do zbioru
10. Sposób udostępniania
danych

Osoby zakwalifikowane do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub
prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
Osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub niezawodowej oraz prowadzący rodzinne
domy dziecka, małoletni umieszczani w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Data urodzenia, Adres zamieszkania lub pobytu,
Wykształcenie, Numer telefonu, Miejsce pracy, Zawód, Stan cywilny, Imiona rodziców, Stan
zdrowia, Obywatelstwo, Zakres ukończonych szkoleń, Warunki mieszkaniowe, Liczba
umieszczonych dzieci, Źródła dochodu

od osób, których dane dotycza

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru

WSPÓLNA SIEĆ WSPÓŁPRACY W SFERZE KULTURY I OPIEKI SPOŁECZNEJ NA RZECZ ROZWOJU MIAST
POLSKO‐UKRAIŃSKIEGO POGRANICZA

13‐06‐2013

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących Ustawa z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

6. Cel przetwarzania danych Utrzymywanie kontaktu z podwykonawcami, rozsyłanie zapytań ofertowych, utrzymywanie kontaktu
ze środowiskiem artystycznym, zapraszanie wybranych osób do wzięcia udziału w wydzarzeniach,
w zbiorze
relacje z mediami.
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne

Podwykonawcy, artyści, podopieczni Domów Opieki Społecznej, dziennikarze.

8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Miejsce urodzenia, Adres zamieszkania lub pobytu, Numer telefonu, Adres e‐mail,
Miejsce pracy, Zawód

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

od osób, których dotycza i z innych zródel

10. Sposób udostępniania
danych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

05‐07‐2013

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.)

6. Cel przetwarzania danych Realizacja zadań własnych Gminy.
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne

Osoby biorące udział w realizacji umowy o współpracy zagranicznej.
Osoby biorące udział w działaniach dotyczących współpracy zagranicznej.

8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, Adres
zamieszkania lub pobytu, Seria i numer dowodu osobistego, Numer identyfikacji podatkowej (NIP),
Wykształcenie, Numer telefonu, Miejsce pracy, Zawód, Imiona rodziców, Seria i numer paszportu

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

od osób, których dotycza i z innych zródel

10. Sposób udostępniania
danych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru

EWIDENCJA PODATNIKÓW, PODATKÓW, OPŁAT I ULG PODATKOWYCH

19‐09‐2013

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95
poz. 613 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zmi.).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U z 2012 r.
poz. 391 z późn. zm. ).

6. Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne

Podatnicy podatków i opłat lokalnych.

8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Adres zamieszkania lub pobytu, Numer identyfikacji
podatkowej (NIP), Numer telefonu, Miejsce pracy, Zawód, Imiona rodziców, Stan zdrowia, Nałogi,
Skazania, Mandaty karne

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

od osób, których dotycza i z innych zródel

10. Sposób udostępniania
danych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru

SYSTEM ZARZĄDZANIA ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM "OŚRODEK"

02‐11‐1999

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra
publicznego Podstawowe zadania związane z zarządzaniem zasobami geodezyjnymi i
kartograficznhymi

6. Cel przetwarzania danych Realizacja podstawowych zadań związanych z systemem zarządzania zasobami geodezyjnymi i
kartograficznymi
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne
8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Adres zamieszkania lub pobytu, Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

od osób, których dane dotycza

10. Sposób udostępniania
danych

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

07‐09‐2012

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących Ustawa z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013, poz. 627)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 z późn.
zm.)
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz.
1266 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.)

6. Cel przetwarzania danych Zarządzanie wszystkim elementami środowiska poprzez ustalanie warunków na korzystanie ze
środowiska w drodze postępowania administracyjnego, w zakresie kompetencji Prezydenta Miasta
w zbiorze
Rzeszowa.
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne
8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

9. Sposób zbierania danych
do zbioru
10. Sposób udostępniania
danych

Wnioskujący o wydanie decyzji, postanowienia, zaświadczenia, opinii, warunków, strony
postępowania, pełnomocnicy, wnoszący uwagi lub zeznania do postępowania, niebędący stronami
postępowania,
składający zgłoszenia i informacje, autorzy raportów i dokumentacji.
Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, Adres
zamieszkania lub pobytu, Seria i numer dowodu osobistego, Numer identyfikacji podatkowej (NIP),
Wykształcenie, Numer telefonu, Adres e‐mail, Miejsce pracy, Zawód, Stan cywilny, Imiona
rodziców, Adresy posiadanych nieruchomości, Obywatelstwo, Nazwisko rodowe, Nazwisko rodowe
matki, Płeć, Seria i numer paszportu, Stopień pokrewieństwa, Jednostka ewidencyjna, obręb i
numer działki, Wartoć nieruchomości, Osoby fizyczne uczestniczace wobrocie nieruchomośc

od osób, których dotycza i z innych zródel

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru

EWIDENCJA ZGŁOSZEŃ ROBÓT BUDOWLANYCH I ZGŁOSZEŃ ROZPOCZĘTYCH BUDÓW

02‐11‐1999

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących Ustawa z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn.zm)

6. Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne
8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Adres zamieszkania lub pobytu

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

wylacznie od osób, których dotycza

10. Sposób udostępniania
danych

Dane będą udostępniane innym podmiotom

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru

EWIDENCJA FINANSOWO‐KSIĘGOWA DOCHODÓW I WYDATKÓW URZĘDU MIASTA RZESZOWA

24‐05‐2011

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 24 września
2009r. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z dnia 17 września 2009 r. nr 152 poz.
1223 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. U. z dnia 31 marca
2010 r. nr 51 poz 307),
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z dnia 4 grudnia
2009 r. nr 205 poz 1585).

6. Cel przetwarzania danych Prowadzenie ewidencji ksiegowej dochodów i wydatków realizowanych przez Urząd Miasta Rzeszowa
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne

Osoby fizyczne, które zawarły umowę z Gminą Miasta Rzeszów.
Osoby fizyczne na podstawie umów, decyzji, uchwał i zarządzeń.

8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, Adres
zamieszkania lub pobytu, Seria i numer dowodu osobistego, Miejsce pracy, Imiona rodziców,
Numer rachunku bankowego

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

od osób, których dane dotycza

10. Sposób udostępniania
danych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru

EWIDENCJA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH PLACÓWKI OŚWIATOWE

21‐12‐2011

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 z późn. zm.)

6. Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne

Osoby prowadzące i ubiegające się o przyznanie uprawnień do prowadzenia szkoły lub placówki
oświatowej, pełnomocnicy osób prowadzących lub ubiegających się o przyznanie uprawnień.

8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, Adres
zamieszkania lub pobytu, Seria i numer dowodu osobistego, Wykształcenie, Imiona rodziców

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

od osób, których dane dotycza

10. Sposób udostępniania
danych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru

UCZNIOWIE KIEROWANI DO MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH,
MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW SOCJOTERAPII

26‐04‐2012

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U.
2010 r. Nr 33, poz. 178 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. 2010 r. Nr 33,
poz. 178 z późn. zm.)

6. Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne

Młodociani skazani postanowieniem sądu rodzinnego na pobyt w młodzieżowych ośrodkach
wychowawczych i socjoterapeutycznych.

8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, Adres
zamieszkania lub pobytu, Wykształcenie, Imiona rodziców, Stan zdrowia, Nałogi, Orzeczenia o
ukaraniu

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

z innych zródel niz osoba, której dane dotycza

10. Sposób udostępniania
danych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru

WYDAWANIE DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ROLNICTWA

07‐09‐2012

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym
gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy ( Dz. U. Nr 54, poz. 310 );
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379);
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego( t.j. z 2012 r., poz. 803 );
Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników ( Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz.
291 );
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz.
U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ).

6. Cel przetwarzania danych Prowadzenie kontroli zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników, wydawanie zaświadczeń i
innych dokumentów dotyczących prowadzenia gospodarstwa rolnego.
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne
8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

9. Sposób zbierania danych
do zbioru
10. Sposób udostępniania
danych

Osoby podlegające ubezpieczeniu OC rolników;
Wnioskujący o wydanie zaświadczenia;
Strony postępowania ‐ osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne oraz inne osoby fizyczne
posiadające informacje na temat prowadzenia gospodarstwa rolnego.
Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, Adres
zamieszkania lub pobytu, Seria i numer dowodu osobistego, Imiona rodziców, Numer działki i
położenie gospodarstwa rolnego

od osób, których dotycza i z innych zródel

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru

EWIDENCJA MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW

11‐12‐2012

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr
193, poz. 1287 z późn. zm.)

6. Cel przetwarzania danych Nadanie numeru porządkowego nieruchomości.
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne

Osoby fizyczne ‐ właściciele nieruchomości.

8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Adres zamieszkania lub pobytu, Numer telefonu, Adres e‐mail

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

od osób, których dane dotycza

10. Sposób udostępniania
danych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
Str: 27 / 65
1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPROWADZENIE ZWŁOK Z ZAGRANICY

21‐03‐2013

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 23, poz. 295 z późn. zm.)

6. Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne

Osoby ubiegające się o pozwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy.

8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Adres zamieszkania lub pobytu, Seria i numer dowodu osobistego, Numer telefonu,
Seria i numer innego dokumentu tożsamości, Stopień pokrewieństwa, Data wydania dowodu
osobistego oraz organ wydajacy

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

od osób, których dane dotycza

10. Sposób udostępniania
danych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru

EWIDENCJA POZWOLEŃ NA UŻYTKOWANIE I ZGŁOSZEŃ UŻYTKOWNIKA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

02‐11‐1999

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

Na przetwarzanie zezwalają przepisy prawa: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr
89, poz. 414 z późn.zm)

6. Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne
8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Adres zamieszkania lub pobytu, Posiadanie wybudowanego obiektu budowlanego

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

od osób, których dane dotycza

10. Sposób udostępniania
danych

Dane będą udostępniane innjym podmiotom; Dane będą udostępniane za granicę

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru

EWIDENCJA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

04‐01‐2013

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

6. Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Rzeszowa.

8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Adres zamieszkania lub pobytu, Numer identyfikacji
podatkowej (NIP), Numer telefonu, Nazwa i adres przedsiębiorstwa

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

od osób, których dane dotycza

10. Sposób udostępniania
danych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru

ANKIETY BEZPIECZEŃSTWA OSOBOWEGO

27‐08‐2015

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U z 2010 r. Nr
182, poz, 1228).

6. Cel przetwarzania danych Prowadzenie postępowania sprawdzającego i wydanie poświadczenbia bezpiecxzeństwa niezbędnego
do przetwadrzania informacji niejawnych.
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne

Pracownicy jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Rzeszów

8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, Adres
zamieszkania lub pobytu, Seria i numer dowodu osobistego, Numer identyfikacji podatkowej (NIP),
Wykształcenie, Numer telefonu, Miejsce pracy, Zawód, Przynależność partyjna, Imiona rodziców,
Skazania, Poglądy polityczne, Przynależność związkowa, Nazwisko i imię współmałżonka, Numer
ewidencyjny PESEL współmałżonka, Dane osobowe dzieci, Dane osobowe współmałżonka, Dane
osobowe rodzeństwa, Dane osobowe współmieszkańców

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

od osób, których dane dotycza

10. Sposób udostępniania
danych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

20‐07‐2012

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z
2006 r. Nr 97, poz. 673 z późn. zm.)

6. Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne

Osoby fizyczne.

8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, Adres
zamieszkania lub pobytu, Seria i numer dowodu osobistego, Numer identyfikacji podatkowej (NIP),
Wykształcenie, Numer telefonu, Miejsce pracy, Zawód, Przynależność partyjna, Stan cywilny,
Imiona rodziców, Stan zdrowia, Adresy posiadanych nieruchomości, Skazania, Mandaty karne,
Poglądy polityczne, Przynależność związkowa, Przekonania religijne

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

od osób, których dane dotycza

10. Sposób udostępniania
danych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
Str: 32 / 65
1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru

EWIDENCJA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚRODKÓW PFRON

02‐11‐1999

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

Na przetwarzanie zezwalają przepisy prawa: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn.
zm.)
ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacj

6. Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne
8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, Adres zamieszkania lub pobytu, Seria i numer
dowodu osobistego, Numer identyfikacji podatkowej (NIP), Wykształcenie, Numer telefonu,
Miejsce pracy, Zawód, Stan cywilny, Imiona rodziców, Numer rachunku bankowego, REGON,
Nazwa i adres przedsiębiorstwa, Stan majatkowy

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

od osób, których dane dotycza

10. Sposób udostępniania
danych

Dane będą udostępniane innym podmiotom

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru

PORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO‐ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA RZESZOWA

22‐08‐2011

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących Ustawa z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.)

6. Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
Realizacja projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne

Osoby prywatne.

8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Adres zamieszkania lub pobytu, Numer telefonu

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

od osób, których dotycza i z innych zródel

10. Sposób udostępniania
danych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru

KANDYDACI NA ŁAWNIKÓW DO SĄDÓW POWSZECHNYCH

24‐05‐2011

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98,
poz. 1070 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn.
zm.)

6. Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne

Osoba prywatna

8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, Adres
zamieszkania lub pobytu, Seria i numer dowodu osobistego, Numer identyfikacji podatkowej (NIP),
Wykształcenie, Numer telefonu, Miejsce pracy, Zawód, Imiona rodziców, Skazania, Mandaty karne

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

od osób, których dotycza i z innych zródel

10. Sposób udostępniania
danych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

04‐01‐2013

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2010 r.
Nr 220, poz. 1447 z późn. zm. )

6. Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne

Osoby fizyczne podlegające wpisowi do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, Adres
zamieszkania lub pobytu, Seria i numer dowodu osobistego, Numer identyfikacji podatkowej (NIP),
Imiona rodziców, Numer rachunku bankowego, Seria i numer innego dokumentu tożsamości,
REGON, Obywatelstwo, Dokument potwierdzający status cudzoziemca, Nazwa i adres
przedsiębiorstwa, Data rozpoczęcia i rodzaj działalności gospodarczej, Małżeńska wspólność
majatkowa, Numery identyfikacyjne z innych krajów, Inne orzeczenia w postępowaniu sądowym lub
administracyjnym, Płeć

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

od osób, których dane dotycza

10. Sposób udostępniania
danych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru

RZESZOWSKI INFORMACYJNY SERWIS SMS‐OWY

13‐06‐2013

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących Ustawa z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Osoby, które są
zainteresowane otrzymywaniem informacji / usługobiorcy usługi SMS.

6. Cel przetwarzania danych Powiadamianie SMS‐owe osób;
Wysyłanie wiadomości SMS‐owych
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne
8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Numer telefonu, Adres e‐mail

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

od osób, których dane dotycza

10. Sposób udostępniania
danych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru

OBSŁUGA INWESTORA

04‐03‐2014

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących Ustawa z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z
późn. zm.)

6. Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne

Właściciele nieruchomości, na których realizowane są inwestycje, firmy, osoby fizyczne.

8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Data urodzenia, Adres zamieszkania lub pobytu, Seria i
numer dowodu osobistego, Numer identyfikacji podatkowej (NIP), Wykształcenie, Numer telefonu,
Adres e‐mail, Numer księgi wieczystej, Miejsce pracy, Imiona rodziców

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

od osób, których dotycza i z innych zródel

10. Sposób udostępniania
danych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
Str: 38 / 65
1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru

REJESTR WYDANYCH DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

02‐11‐1999

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

Na przetwarzanie zezwalają przepisy prawa: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.).

6. Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne
8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Adres zamieszkania lub pobytu

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

glównie od osób, których dotycza

10. Sposób udostępniania
danych

Dane będą udostępniane innjym podmiotom; Dane będą udostępniane za granicę

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru

OCHRONA INTERESÓW KONSUMENTÓW

05‐07‐2013

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U z 2007
r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm. )

6. Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa.
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne

Konsumenci.

8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

od osób, których dane dotycza

10. Sposób udostępniania
danych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru

REJESTR RADNYCH MIASTA ORAZ CZŁONKÓW RAD OSIEDLI MIASTA RZESZOWA

13‐05‐2011

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.)

6. Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne

Radni Miasta Rzeszowa oraz członkowie rad osiedli miasta Rzeszowa.

8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Data urodzenia, Adres zamieszkania lub pobytu,
Numer identyfikacji podatkowej (NIP), Wykształcenie, Adres e‐mail, Miejsce pracy, Zawód,
Znajomość języków obcych, Przynależność partyjna

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

od osób, których dane dotycza

10. Sposób udostępniania
danych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru

AWANS ZAWODOWY

15‐11‐2011

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

6. Cel przetwarzania danych Wydawanie decyzji dotyczących stopnia awansu zawodowego.
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne

Nauczyciele szkół i placówek oświatowych.

8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Data urodzenia, Adres zamieszkania lub pobytu, Numer telefonu, Naquczany
przedmiot lub rodzaj prtowadzonych zajeć, Data oceny dorobko zawodowego, Akt naqdania stopnia
nauczyciela kontraktowego

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

od osób, których dane dotycza

10. Sposób udostępniania
danych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru

BAZA DANYCH SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

08‐09‐2014

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej(Dz. U. n. 139,
poz.914 z póżn. zm)

6. Cel przetwarzania danych Dopełnmienie obowiązków określonych w przepisach prawa
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne

Nauczyciele pracujący w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Gminy Miasto Rzeszów

8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Adres zamieszkania lub pobytu, Wykształcenie, Zawód,
Wysokość wynagrodzenia

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

od osób, których dotycza i z innych zródel

10. Sposób udostępniania
danych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru

WYKAZ PRACODAWCÓW I UCZNIÓW MŁODOCIANYCH

26‐04‐2012

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 z późn. zm.)

6. Cel przetwarzania danych Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia uczniów młodocianych.
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne

Uczniowie szkół i placówek oświatowych, pracodawcy, z którymi podpisano umowy i którym należy
się zwrot kosztów.

8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, Adres
zamieszkania lub pobytu, Imiona rodziców, Numery rachunków bankowych pracodawców

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

od osób, których dane dotycza

10. Sposób udostępniania
danych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru

EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW MIASTA RZESZOWA

23‐09‐2009

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2005 r. Nr
240 poz. 2027 z późn. zm.)

6. Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne
8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, Adres
zamieszkania lub pobytu, Seria i numer dowodu osobistego, Numer identyfikacji podatkowej (NIP),
Imiona rodziców

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

od osób, których dotycza i z innych zródel

10. Sposób udostępniania
danych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

23‐05‐2013

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)

6. Cel przetwarzania danych ieżąca aktualizacja, monitoring i kontrola bazy właścicieli nieruchomości zobowiązanych do uiszczania
opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi.
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne

Osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, Adres
zamieszkania lub pobytu, Seria i numer dowodu osobistego, Numer identyfikacji podatkowej (NIP),
Numer telefonu, Adres e‐mail, Imiona rodziców, REGON, PKD, KRS

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

od osób, których dotycza i z innych zródel

10. Sposób udostępniania
danych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru

URZĄD STANU CYWILNEGO W RZESZOWIE

24‐05‐2011

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr
212, poz. 1264).

6. Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne
8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, Adres
zamieszkania lub pobytu, Seria i numer dowodu osobistego, Wykształcenie, Stan cywilny, Imiona
rodziców, Nazwisko rodowe, Nazwisko z poprzedniego małżeństwa, Nazwisko i imię współmałżonka,
Orzeczenie o rozwodzie, Płeć, Data i numer aktu urodzenia, Data i muner aktu małżeństwa, Data i
muner aktu zgonu, Nazwisko ojca, Nazwisko matki, Data i miejsce zawarcia małżeństwa, Miejsce
wystawienia i numer aktu urodzenia żony, Miejsce wystawienia i numer aktu urodzenia męża, Data,
godzina i miejsce zgonu, Data, godzina i miejsce odnaleienia zwłok, Nazwisko, imię i adres osoby
zgłaszającej zgon, Nazwisko po zawarciu małżeństwa męzczyzny i kobiety, Data i numer orzeczenia
sądu ustalającego ojcostwo, Data i numer orzeczenia sądu zaprzeczającego ojcostwo, Data i numer
orzeczenia sądu przysposobiającego dziecko, Numer ewidencyjny PESEL ojca, Numer ewidencyjny
PESEL matki, Numer ewidencyjny PESEL współmałżonka, Imię i nazwisko osoby pzrysposabiajacej

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

od osób, których dane dotycza

10. Sposób udostępniania
danych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru

JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RZESZOWIE

15‐06‐2011

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr
178, poz. 1380 z późn. zm.)

6. Cel przetwarzania danych DOPEŁNIENIE OBOWIĄCKÓW OKREŚLONYCH W PRZEPISACH PRAWA.
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne

OSOBY PRYWATNE ‐ STRAŻACY OCHOTNICY.

8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, Adres
zamieszkania lub pobytu, Seria i numer dowodu osobistego, Imiona rodziców

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

od osób, których dotycza i z innych zródel

10. Sposób udostępniania
danych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
Str: 48 / 65
1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru

KARTA EWIDENCYJNA FORMACJI OBRONY CYWILNEJ

02‐11‐1999

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

Na przetwarzanie zezwalają przepisy prawa: Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16 z późn. zm.)

6. Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne
8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, Adres zamieszkania lub pobytu, Numer
telefonu, Miejsce pracy, Imiona rodziców, Stopień wojskowy

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

wylacznie z innych zródel

10. Sposób udostępniania
danych

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

19‐09‐2013

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.
907).
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. ).

6. Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, Adres
zamieszkania lub pobytu, Seria i numer dowodu osobistego, Numer identyfikacji podatkowej (NIP),
Wykształcenie, Numer telefonu, Adres e‐mail, Miejsce pracy, Zawód, Imiona rodziców

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

z innych zródel niz osoba, której dane dotycza

10. Sposób udostępniania
danych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru

TELEINFORMATYCZNE CENTRUM OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW

20‐08‐2014

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa Ustawa z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2014
r,. poz 782).

6. Cel przetwarzania danych Udostępnianie informacji o sprawach publicznych;
Udostępnianie ogólnych informacji o procedurach obowiązujących przy załatwianiu spraw w Urzędzie
w zbiorze
Miasta Rzeszowa
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne

Osoby fizyczne obsługiwane kanałem telefonicznym

8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, Adres
zamieszkania lub pobytu, Seria i numer dowodu osobistego, Wykształcenie, Numer telefonu,
Miejsce pracy, Zawód, Przynależność partyjna, Imiona rodziców, Stan zdrowia, Nałogi, Inne
orzeczenia w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, Skazania, Mandaty karne, Orzeczenia o
ukaraniu, Poglądy polityczne, Przynależność związkowa, Przekonania religijne, Przekonania
filozoficzne, Przynalezność wyznaniowa, Życie seksualne

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

od osób, których dane dotycza

10. Sposób udostępniania
danych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru

EWIDENCJA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANEJ Z
BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

03‐02‐2016

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z
późn. zm.)
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r poz. 1445)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.)

6. Cel przetwarzania danych Realizacja programu polityki zdrowotnej
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne

Osoby fizyczne korzystające z programu

8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Data urodzenia, Adres zamieszkania lub pobytu

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

od osób, których dane dotycza

10. Sposób udostępniania
danych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru

POTWIERDZENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
PUBLICZNYCH

21‐03‐2013

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

6. Cel przetwarzania danych Przyznanie lub odmowa przyznania prawa do korzystania przez osoby nieubezpieczone ze świadczeń
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne

Osoby nieubezpieczone posiadające obywatelstwo polskie i zamieszkujące na terytorium RP,
znajdujące sie w trudnej sytuacji materialnej

8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, Adres
zamieszkania lub pobytu, Seria i numer dowodu osobistego, Numer identyfikacji podatkowej (NIP),
Wykształcenie, Numer telefonu, Miejsce pracy, Zawód, Imiona rodziców, Stan zdrowia, Nałogi,
Sytuacja dochodowa i majątkowa świadczeniobiorcy, Dokument potwierdzający obywatelstwo
polskie, Potwierdzenie zamieszkania nanterytorium RP, Rodzinny wywiad środowiskowy

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

od osób, których dotycza i z innych zródel

10. Sposób udostępniania
danych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

07‐01‐2016

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa Rozporządzenie MInistra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu
udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz 2186).

6. Cel przetwarzania danych Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej uprawnionym osobom
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne

Osoby fizyczne ubiegajace się o pomoc prawną

8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Adres zamieszkania lub pobytu

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

wylacznie od osób, których dotycza

10. Sposób udostępniania
danych

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru

EWIDENCJA KIEROWCÓW I OSÓB BEZ UPRAWNIEŃ

03‐02‐2016

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchun drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz
1137 z późn. zm)
Ustawa z dnia 5 stycznia 2015 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155 z późn. zm.)

6. Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków okreslonych w przepisach prawa
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne

Kierowcy i osoby bez uprawnień

8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, Adres
zamieszkania lub pobytu, Numer telefonu, Orzeczenia lekarskie i psychologiczne, Wizerunek, Dane
dotyczące prawa jazdy

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

od osób, których dane dotycza

10. Sposób udostępniania
danych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru

INSTRUKTORZY NAUKI JAZDY I OSOBY PROWADZĄCE OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW

03‐02‐2016

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchun drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz
1137 z późn. zm.)

6. Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków okreslonych w przepisach prawa
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne

Osoby szkolące kierowców

8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, Adres
zamieszkania lub pobytu, Wykształcenie, Imiona rodziców, Stan zdrowia, Inne orzeczenia w
postępowaniu sądowym lub administracyjnym, Skazania, Orzeczenia o ukaraniu

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

od osób, których dane dotycza

10. Sposób udostępniania
danych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru

REJESTR LICENCJI, ZEZWOLEŃ I ZAŚWIADCZEŃ W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM

03‐02‐2016

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz 1414 z
późn. zm)

6. Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne

Osoby posiadające licencje, zezwolenia i zaświadczenia

8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, Adres
zamieszkania lub pobytu, Seria i numer dowodu osobistego, Numer telefonu, Imiona rodziców, Inne
orzeczenia w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, Skazania, Mandaty karne, Orzeczenia o
ukaraniu

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

od osób, których dane dotycza

10. Sposób udostępniania
danych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa olicja

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru

UCZESTNICY IMPREZ SPORTOWYCH

20‐10‐2016

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U Nr 127 poz. 857 z późn. zm)

6. Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach pzawa
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne

Uczestnicy imprez sportowych organizowanych na terenie miasta Rzeszowa

8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, Adres
zamieszkania lub pobytu, Wykształcenie, Miejsce pracy, Zawód, Imiona rodziców

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

glównie od osób, których dotycza

10. Sposób udostępniania
danych

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru

STYPENDYŚCI W ZAKRESIE OSIĄGNIĘĆ ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPORTOWYCH

20‐10‐2016

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 25 pażdziernika 1991 r. o orgsnizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z
2012 r. poz. 406)

6. Cel przetwarzania danych Weryfikacja wniosków stypendialnych oraz przygotowywanie umów ze stypendystami na podstawie
których dokonywane są wypłaty.
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne

Osoby ubiegające się o stypendia zam osiągnięcia artystyczne, kulturalne i sportowe, osoby uczące
się, które nie ukończyły 26 roku życia.

8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, Adres
zamieszkania lub pobytu, Seria i numer dowodu osobistego, Numer telefonu, Miejsce pracy, Imiona
rodziców

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

od osób, których dane dotycza

10. Sposób udostępniania
danych

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru

PROMOCJA GMINY

13‐10‐2016

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r, poz. 446)

6. Cel przetwarzania danych Podejmowanie działań budujących więzi społeczne na poziomie lokalnym; Planowanie, inicjowanie i
koordynacja kampanii informacyjnych realizowanych przez wydziały oraz jednostki organizacyjne
w zbiorze
Realizacja Strategii Marki Rzeszów oraz Programu Promocji Miasta Rzeszowa
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne

Mieszkańcy oraz inne osoby fizyczne zainteresowane funkcjonowaniem gminy, oraz podmioty
wykonujące zlecenia na rzecz gminy

8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, Adres
zamieszkania lub pobytu, Seria i numer dowodu osobistego, Numer identyfikacji podatkowej (NIP),
Wykształcenie, Numer telefonu, Miejsce pracy

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

od osób, których dane dotycza

10. Sposób udostępniania
danych

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru

INWESTYCJE

13‐06‐2013

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących Ustawa z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn, zm.) Zadanie dla dobra
publicznego: Realizacja inwestycji gminnych

6. Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne

Właściciele nieruchomości, na których realizowane są inwestycje, firmy, osoby fizyczne

8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, Adres
zamieszkania lub pobytu, Seria i numer dowodu osobistego, Numer identyfikacji podatkowej (NIP),
Numer telefonu, Adres e‐mail, Numer księgi wieczystej, Numer nieruchomości, Imiona rodziców,
Inne orzeczenia w postępowaniu sądowym lub administracyjnym

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

od osób, których dotycza i z innych zródel

10. Sposób udostępniania
danych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru

UPRAWNIENI DIAGNOŚCI I OSOBY PROWADZĄCE STACJE KONTROLI POJAZDÓW

03‐02‐2016

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz 1137
z późn. zm.)

6. Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków okreslonych w przepisach prawa
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne

Osoby przeprowadzające diagnostykę pojazdów

8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, Adres
zamieszkania lub pobytu, Wykształcenie, Miejsce pracy, Zawód, Imiona rodziców, Inne orzeczenia
w postępowaniu sądowym lub administracyjnym

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

od osób, których dane dotycza

10. Sposób udostępniania
danych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru

REJESTR MIESZKAŃCÓW

06‐05‐2016

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 20‐10 nr 167
poz.1131),
Ustawa z dnia 24 września 201 r. o ewidencji ludności (Dz.u.2015, poz. 388)

6. Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne

Mieszkańcy Gminy Miasto Rzeszów

8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, Adres
zamieszkania lub pobytu, Imiona rodziców, Obywatelstwo, Nazwisko rodowe, Nazwisko i imię
współmałżonka, Numer aktu zgonu, Płeć, Nazwisko ojca, Nazwisko matki, Adres pobytu
poprzedniego, dotychczasowego lub czasowego ponad 2 mniesiące, Data zawarcia i rozwiązania
małżeństwa, Data zgonu małżonka, Poprzednie adresy zameldowania na pobyt stały, Nr karty
stałego pobytu, data wydania i oznaczenie organu, Nazwisko z poprzedniego małżeństwa

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

od osób, których dane dotycza

10. Sposób udostępniania
danych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru

REJESTR OSÓB PODLEGAJĄCYCH KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

06‐05‐2016

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa Ustawa z dnia 21 listopada 1067 7 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej )Dz, U. z 2015 r. poz. 827 z pózn. zm)

6. Cel przetwarzania danych Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej

8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, Adres
zamieszkania lub pobytu, Seria i numer dowodu osobistego, Imiona rodziców, Numer książeczki
wojskowej, Data zameldowania na pobyt stały lub czasowy, Data wymeldowania z pobytu styałego
lub czasowego

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

od osób, których dane dotycza

10. Sposób udostępniania
danych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru

KARTA DUŻEJ RODZINY

08‐09‐2014

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących Ustawa z dnia 5 grudnia
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 poz. 1863)

6. Cel przetwarzania danych Przyznanie uprawnień, wynikających z programu "Karta Dużej Rodziny".
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne

Członkowie rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych z terenu miasta Rzeszowa.

8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Data urodzenia, Adres zamieszkania lub pobytu, Seria i
numer dowodu osobistego, Numer telefonu, Adres e‐mail, Stan zdrowia, Seria i numer innego
dokumentu tożsamości, Stopień pokrewieństwa

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

od osób, których dane dotycza

10. Sposób udostępniania
danych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rzeszowa
prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz 719)
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1. Nazwa zbioru

Data wpisu do rejestru

RODZINA WIELODZIETNA 3+; RODZINA ZASTĘPCZA

31‐10‐2013

2. Oznaczenie
administratora Danych

Gmina Miasto Rzeszów,

35‐064 Rzeszów, Rynek 1,

REGON: 000650614

3. Oznaczenie
przedstawiciela
Administratora Danych

Nie dotyczy

4. Podmiot, któremu
powierzono
przetwarzanie danych

.

5. Podstawa prawna

zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących Ustawa z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej(t.j. Dz, U. z 2013 r. poz. 182 z póżn. zm)

6. Cel przetwarzania danych Przyznanie uprawnień wynikających z Programu "Rodzina Wielodzietna 3+ Rodzina zastępcza"
w zbiorze
7. Opis kategorii osób,
których dane są
przetwarzazne

Członkowie rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych z terenu miasta Rzeszowa

8. Zakres danych
przetwarzanych w
zbiorze

Nazwisko i imię, Numer ewidencyjny PESEL, Data urodzenia, Adres zamieszkania lub pobytu, Seria i
numer dowodu osobistego, Numer telefonu, Adres e‐mail, Stan zdrowia, Inne orzeczenia w
postępowaniu sądowym lub administracyjnym, Stopień pokrewieństwa

9. Sposób zbierania danych
do zbioru

od osób, których dane dotycza

10. Sposób udostępniania
danych

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

11. Oznaczenie odbiorcy
danych
12. Przekazywanie do
państwa trzeciego

Nie dotyczy

