
Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

1 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Księgi Stanu Cywilnego 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 z 
późn. zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Osoby, dla których sporządzono akty urodzeń, małżeństw i zgonów. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię/imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub 
pobytu, nr PESEL, wykształcenie, seria i nr dowodu osobistego, nazwisko rodowe, płeć, stan cywilny, 
nazwisko i imię współmałżonka, numer aktu urodzenia/małżeństwa, data/miejsce/przyczyna zgonu, 
numer aktu zgonu. 
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11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą, z Systemu Rejestrów Państwowych. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

2 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr stałych mieszkańców gminy 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 722 z późn. zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Mieszkańcy Gminy Brzeziny. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię/imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub 
pobytu, nr PESEL, seria i nr dowodu osobistego, nazwisko rodowe, nazwiska rodowe rodziców, 
obywatelstwo, nr aktu urodzenia, stan cywilny, data zawarcia związku małżeńskiego, nazwisko i imię 
współmałżonka, seria i nr książeczki wojskowej, stopień wojskowy, dane o przemeldowaniu lub 
zgonie. 
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11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą, z Systemu Rejestrów Państwowych. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

3 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr obywateli polskich zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad 3 
miesiące oraz cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad 3 
miesiące posiadających karty pobytu oraz nie posiadających karty pobytu 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 722 z późn. zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Mieszkańcy Gminy Brzeziny. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię/imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub 
pobytu,  nr PESEL, seria i nr dowodu osobistego, nr i seria paszportu, nazwiska rodowe rodziców. 
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11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą, z Systemu Rejestrów Państwowych. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

4 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr byłych mieszkańców gminy 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 722 z późn. zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Mieszkańcy Gminy Brzeziny. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię/imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub 
pobytu, nr PESEL, seria i nr dowodu osobistego, nazwisko rodowe, nazwiska rodowe rodziców, 
numer aktu urodzenia, numer aktu małżeństwa, numer aktu zgonu. 
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11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą, z Systemu Rejestrów Państwowych. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

5 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr stałych wyborców 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy  (Dz.U. Nr 21,  poz. 112 z późn. zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Mieszkańcy Gminy Brzeziny, osoby wpisane do rejestru na swój wniosek. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię, adres zamieszkania lub pobytu, nr PESEL. 
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11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą, z Systemu Rejestrów Państwowych. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

6 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych  (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 391 z późn. zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Osoby wnioskujące o wydanie dowodu osobistego. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię/imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub 
pobytu, nr PESEL, pełne dane z dowodu osobistego. 
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11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą, z Systemu Rejestrów Państwowych. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

7 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Archiwum kopert dowodowych 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych  (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 391 z późn. zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Osoby wnioskujące o wydanie dowodu osobistego. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię/imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub 
pobytu, nr PESEL, pełne dane z dowodu osobistego, miejsce pracy, wykształcenie, zawód, numer 
telefonu. 

 

 

 



-  2  - 

 

 

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą, z Systemu Rejestrów Państwowych. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

8 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  (t.j. 
Dz.U. z 2016 r., poz. 1534 z późn. zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Osoby, na które nałożono świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię/imiona, imiona rodziców, adres zamieszkania lub pobytu, miejsce pracy. 
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11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą, z innych źródeł. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

9 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr mężczyzn i kobiet objętych rejestracją oraz lista stawiennictwa osób do 
kwalifikacji wojskowej 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  (t.j. 
Dz.U. z 2016 r., poz. 1534 z późn. zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Osoby objęte rejestracją oraz osoby podlegające kwalifikacji wojskowej. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię/imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub 
pobytu,  seria i nr dowodu osobistego, nr PESEL, seria i numer książeczki wojskowej, kategoria 
zdrowia. 

 

 



-  2  - 

 

 

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą, z innych źródeł. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

10 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Ewidencja gruntów i budynków 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Umowa ze Starostwem Powiatowym w Kaliszu. 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Wersja elektroniczna – tylko do podglądu przy realizacji zdań gminy z zakresu gospodarki gruntami  
i nieruchomościami 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Właściciele nieruchomości i budynków z terenu Gminy Brzeziny. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię, imiona rodziców, adres zamieszkania, nr księgi wieczystej, stopień pokrewieństwa. 
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11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą, z innych źródeł. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

11 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Ewidencja miejscowości, ulic i adresów 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 520  
z późn. zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Właściciele nieruchomości, na które nadawane są numery porządkowe. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię, adres zamieszkania, nr działki, miejscowość. 

 

 

 

 



-  2  - 

 

 

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą, z innych źródeł. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

12 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr wieczystych użytkowników i dzierżawców gruntów 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774  
z późn. zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Dzierżawcy gruntów na terenie Gminy Brzeziny. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię, adres zamieszkania, nr PESEL, NIP, REGON, KRS, nazwa firmy, nr działki, nr księgi 
wieczystej. 

 

 

 



-  2  - 

 

 

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą, z innych źródeł. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

13 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr wniosków pod działalność gospodarczą i o najem lokali użytkowych 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774  
z późn. zm.), ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446  
z późn. zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Najemcy lokali użytkowych na terenie Gminy Brzeziny. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię, adres zamieszkania lub pobytu, NIP,  REGON, nr telefonu, dane z KRS-u, CEIDG. 

 

 

 



-  2  - 

 

 

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą, z innych źródeł. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

14 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr wniosków o dzierżawę gruntów rolnych 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774  
z późn. zm.), ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446  
z późn. zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Dzierżawcy gruntów rolnych na terenie Gminy Brzeziny. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię, adres zamieszkania, nr działki, miejscowość, nr obrębu, nr telefonu. 

 

 

 



-  2  - 

 

 

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą, z innych źródeł. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

15 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr wniosków o przydział mieszkań komunalnych 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774  
z późn. zm.), ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446  
z późn. zm.), ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 150 z późn. zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Najemcy mieszkań komunalnych. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, miejsce pracy, 
zawód, dochód, nr telefonu. 

 

 



-  2  - 

 

 

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą, z innych źródeł. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

16 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr wniosków o sprzedaż i zamianę gruntów 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774  
z późn. zm.), ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446  
z późn. zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Osoby wnioskujące o sprzedaż lub zamianę gruntów. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię, adres zamieszkania, nr działki, położenie, nr księgi wieczystej. 

 

 

 



-  2  - 

 

 

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą, z innych źródeł. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

17 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr wniosków o wieczyste użytkowanie 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774  
z późn. zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Wieczyści użytkownicy gruntów na terenie Gminy Brzeziny. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię, adres zamieszkania lub pobytu, NIP, REGON, KRS, nazwa firmy, nr działki, nr księgi 
wieczystej. 

 

 

 



-  2  - 

 

 

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą, z innych źródeł. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

18 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr osób, które przekształciły prawo użytkowania wieczystego w prawo 
własności na terenie Gminy Brzeziny 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości  (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 83 z późn. zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Osoby, które przekształciły prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię, imiona rodziców, adres zamieszkania lub pobytu. 

 

 

 



-  2  - 

 

 

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą, z innych źródeł. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

19 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr decyzji o oddaniu nieruchomości w trwały zarząd 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774  
z późn. zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Osoby, które reprezentują jednostki organizacyjne, którym zostały oddane nieruchomości w trwały 
zarząd oraz dane samych jednostek. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię, nr księgi wieczystej, położenie, nr działki, nr księgi wieczystej. 

 

 

 



-  2  - 

 

 

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

20 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr decyzji o podziale nieruchomości 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774  
z późn. zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Osoby występujące z wnioskiem o dokonanie podziału nieruchomości, geodeci wykonujący podział. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię, adres zamieszkania, nr działki, miejscowość, jednostka ewidencyjna, nr i nazwa 
obrębu, nr księgi wieczystej. 

 

 

 



-  2  - 

 

 

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

21 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr postanowień i decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 520  
z późn. zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Osoby występujące z wnioskiem o rozgraniczenie nieruchomości. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię, adres zamieszkania, nr działki, miejscowość, jednostka ewidencyjna, nr i nazwa 
obrębu, nr księgi wieczystej. 

 

 

 



-  2  - 

 

 

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

22 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr wniosków o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1440  
z późn. zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Osoby fizyczne lub prawne występujące z wnioskiem o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego . 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię, adres zamieszkania, nazwa i adres firmy, NIP, REGON, adres, nr telefonu, nr działki, 
miejscowość, gmina, obręb. 

 

 

 



-  2  - 

 

 

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

23 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr wniosków o uzgodnienie lokalizacji inwestycji 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 
r., poz. 778 z późn. zm.), ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., 
poz. 1440 z późn. zm.), ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U.  
z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Osoby fizyczne lub prawne występujące z wnioskiem o uzgodnienie lokalizacji inwestycji. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię, adres zamieszkania, nazwa i adres firmy, NIP, REGON, adres, nr telefonu, nr działki, 
miejscowość, gmina, obręb. 

 

 



-  2  - 

 

 

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

24 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr uczestników procesu inwestycyjnego 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 
r., poz. 778 z późn. zm.) 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Osoby uczestniczące w procesie inwestycyjnym. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię, adres zamieszkania, nr telefonu, nazwa firmy, nr działki i obrębu, miejscowość. 

 

 

 

 



-  2  - 

 

 

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

25 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 
r.,  poz. 778 z późn. zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Osoby wnioskujące o ustalenie lokalizacji celu publicznego. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię, adres zamieszkania, nazwa i adres firmy, NIP, REGON, adres, numer telefonu,  
nr działki, miejscowość, gmina, obręb, imiona rodziców. 

 

 

 



-  2  - 

 

 

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

26 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 
r.,  poz. 778 z późn. zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Osoby wnioskujące o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię, adres zamieszkania, nazwa i adres firmy, NIP, REGON, adres, numer telefonu,  
nr działki, miejscowość, gmina, obręb, imiona rodziców. 

 

 

 



-  2  - 

 

 

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

27 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr opinii lokalizacyjnych 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 
r.,  poz. 778 z późn. zm.), ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., 
poz. 1440 z późn. zm.), ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290  
z późn. zm.) 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Osoby biorące udział w postępowaniu dotyczącym wydania opinii lokalizacyjnych. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię, adres zamieszkania, nazwa i adres firmy, NIP, REGON, adres, numer telefonu,  
nr działki, miejscowość, gmina, obręb. 

 

 



-  2  - 

 

 

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

28 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr zawiadomień o zakończeniu budowy 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Właściciele nieruchomości na terenie Gminy Brzeziny. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię, adres zamieszkania, nr działki, obręb, miejscowość, nazwa firmy, adres siedziby. 

 

 

 

 

 



-  2  - 

 

 

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

29 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr wniosków dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 
r.,  poz. 778 z późn. zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Osoby wnioskujące o zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię, adres zamieszkania lub pobytu, numer telefonu, nazwa instytucji, NIP, REGON, nr 
działki i obrębu. 

 

 

 



-  2  - 

 

 

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

30 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 
r.,  poz. 778 z późn. zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Osoby zainteresowane przeznaczeniem nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię, adres zamieszkania, nr działki i obręb, miejscowość, nazwa instytucji, NIP, REGON. 

 

 

 



-  2  - 

 

 

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

31 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 
r.,  poz. 778 z późn. zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Osoby zainteresowane przeznaczeniem nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię, adres zamieszkania, nr działki i obrębu, miejscowość, nazwa instytucji, NIP, REGON. 

 

 

 



-  2  - 

 

 

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

32 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Zamówienia publiczne 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r.,  poz. 2164 
 z późn. zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Osoby biorące udział w postępowaniach o zamówienia publiczne, wykonawcy, z którymi zawarto 
umowy. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby, NIP, REGON, nr telefonu, dane z KRS oraz CEIDG. 
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11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

33 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr aktów notarialnych 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774  
z późn. zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Właściciele nieruchomości na terenie Gminy Brzeziny. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię,  imiona rodziców, adres zamieszkania, nr PESEL, nr księgi wieczystej, nr działki,  
nr obrębu. 

 

 

 



-  2  - 

 

 

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

34 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr decyzji środowiskowych uwarunkowaniach 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. 
Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Osoby występujące z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia mogącego 
oddziaływać na środowisko. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię, adres zamieszkania lub pobytu, numer telefonu, dane dotyczące nieruchomości. 
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11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

35 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym 
transporcie drogowym 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Osoby występujące z wnioskiem o wydanie licencji i zezwoleń na przewóz osób. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby przedsiębiorstwa. 

 

 

 

 



-  2  - 

 

 

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą. 

13. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

14. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

15. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

16. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

17. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

36 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Ewidencja działalności gospodarczej 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 584 
 z późn. zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Osoby fizyczne podlegające wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię, adres zamieszkania, zameldowania, nr PESEL, NIP, REGON, numer telefonu, e-mail, 
miejsce wykonywania działalności, nr konta. 

 

 



-  2  - 

 

 

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

37 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr ewidencji wydanych decyzji na wycinkę drzew 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Osoby wnioskujące o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię, adres zamieszkania, nt telefonu, nr działki, miejscowość, nr obrębu. 
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11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

38 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr zbiorników bezodpływowych przydomowych oczyszczalni ścieków 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 672 z późn. 
zm.), ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Osoby zobowiązane do zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię, adres zamieszkania, adres i nr działki na której prowadzona jest eksploatacja 
przydomowej oczyszczalni ścieków, numer telefonu. 

 

 

 



-  2  - 

 

 

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

39 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr ewidencji azbestu 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 672 z późn. 
zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące 
przedsiębiorcami/nie będące przedsiębiorcami - właściciele, zarządcy lub użytkownicy miejsc,  
w których występują lub występowały substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię, adres. 

 

 



-  2  - 

 

 

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

40 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr wniosków rolników w gminie poszkodowanych długotrwałą suszą w 
2000,2008, 2015 roku 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa (t.j. Dz.U. z 2016 r., 
poz. 1512 z późn. zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Rolnicy z terenu gminy. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię, adres zamieszkania lub pobytu, nr PESEL, numer telefonu, NIP. 

 

 

 



-  2  - 

 

 

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

41 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr wniosków rolników w gminie poszkodowanych powodzią w 1997, 2010, 
2013 roku 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa (t.j. Dz.U. z 2016 r., 
poz. 1512 z późn. zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Rolnicy z terenu gminy. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię, adres zamieszkania lub pobytu, nr PESEL, numer telefonu, NIP. 

 

 

 



-  2  - 

 

 

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

42 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr wniosków rolników w gminie poszkodowanych przymrozkami wiosennymi 
w 2011 roku 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa (t.j. Dz.U. z 2016 r., 
poz. 1512 z późn. zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Rolnicy z terenu gminy. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię, adres zamieszkania lub pobytu, nr PESEL, numer telefonu, NIP. 

 

 

 



-  2  - 

 

 

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

43 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr wniosków rolników w gminie poszkodowanych ujemnymi skutkami 
przezimowania w 2011 i 2012 roku 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa (t.j. Dz.U. z 2016 r., 
poz. 1512 z późn. zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Rolnicy z terenu gminy. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię, adres zamieszkania lub pobytu, nr PESEL, numer telefonu, NIP. 

 

 

 



-  2  - 

 

 

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

44 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr wniosków rolników w gminie poszkodowanych deszczem nawalnym w 2013 
roku 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa (t.j. Dz.U. z 2016 r., 
poz. 1512 z późn. zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Rolnicy z terenu gminy. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię, adres zamieszkania lub pobytu, nr PESEL, numer telefonu, NIP. 

 

 

 



-  2  - 

 

 

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

45 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr wniosków rolników w gminie poszkodowanych huraganem w 2013 roku 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa (t.j. Dz.U. z 2016 r., 
poz. 1512 z późn. zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Rolnicy z terenu gminy. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię, adres zamieszkania lub pobytu, nr PESEL, numer telefonu, NIP. 

 

 

 

 



-  2  - 

 

 

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

46 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr członków zespołów kryzysowych 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. 
zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Osoby powołane w skład Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię, miejsce pracy, numer telefonu. 

 

 

 

 



-  2  - 

 

 

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą, z innych źródeł. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

47 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr członków terenowych formacji OC 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  (t.j. 
Dz.U. z 2016 r., poz. 1534 z późn. zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Osoby podlegające obowiązkowi służby w obronie cywilnej. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię, imiona rodziców, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, nr PESEL, miejsce 
pracy. 

 

 

 



-  2  - 

 

 

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą, z innych źródeł. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

48 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t.j. Dz.U. z 2016 r., 
poz. 250 z późn. zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię, adres zamieszkania lub pobytu, nr PESEL, numer telefonu. 

 

 

 

 



-  2  - 

 

 

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą, z innych źródeł. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

49 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr korespondencji 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.  
z 2011 r., nr 14, poz. 67 z późn. zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Osoby wnoszące pisma do Urzędu Gminy. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię, adres zamieszkania lub pobytu, numer telefonu. 

 

 

 



-  2  - 

 

 

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

50 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Komputerowa baza danych zasoby ludzkie 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t. j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Osoby zatrudnione w Urzędzie Gminy. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię, data urodzenia, miejsce urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania lub pobytu, 
nr PESEL, NIP, wykształcenie, miejsce pracy, zawód, orzeczenie o niepełnosprawności, dane płacowe, 
nr konta bankowego, numer telefonu. 

 

 

 



-  2  - 

 

 

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

51 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr skarg i wniosków 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r.,  
poz. 23 z późn. zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Osoby składające skargi i wnioski do Wójta i Rady Gminy. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię, adres zamieszkania lub pobytu. 
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11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

52 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Akta osobowe pracowników 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t. j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.), 
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu 
prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz 
sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Osoby zatrudnione w Urzędzie Gminy. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię/imiona, data urodzenia, seria i nr dowodu osobistego, nr PESEL, NIP, wykształcenie, 
zaświadczenia, oświadczenia, upoważnienia, adres zamieszkania lub pobytu, orzeczenia o 
niepełnosprawności, numer telefonu. 
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11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

53 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Dane osobowe stażystów 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz.U.  
z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Osoby odbywające staż w Urzędzie Gminy na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię/imiona, data urodzenia, miejsce urodzenia, seria i nr dowodu osobistego, nr PESEL, 
wykształcenie, adres zamieszkania lub pobytu, numer telefonu. 
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11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą, z innych źródeł. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

54 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Dane osobowe praktykantów 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t. j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Osoby odbywające praktyki w Urzędzie Gminy na podstawie umów ze szkołami i uczelniami. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię/imiona, data urodzenia, wykształcenie, adres zamieszkania lub pobytu, nr telefonu. 
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11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą, z innych źródeł. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

55 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr oświadczeń majątkowych radnych Rady Gminy 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Radni Rady Gminy Brzeziny. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię/imiona, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, miejsce pracy, dane 
dotyczące majątku osobistego. 
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11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

56 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr uchwał Rady Gminy 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Osoby wymienione w podejmowanych przez Radę Gminy uchwałach. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię, adres zamieszkania lub pobytu. 
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11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

57 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr interpelacji 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), 
Uchwała Nr 63/VIII/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu 
Gminy Brzeziny (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 4751). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Radni gminy składający interpelacje. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię, adres zamieszkania lub pobytu. 
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11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

58 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr zapytań w trybie dostępu do informacji publicznej 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2058 
z późn. zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Osoby składające zapytania w trybie dostępu do informacji publicznej. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię, adres zamieszkania lub pobytu, adres e-mail. 
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11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

59 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr wypadków przy pracy 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy (Dz.U. Nr 105, poz. 870). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Pracownicy urzędu gminy, którzy ulegli wypadkowi przy pracy. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, seria i numer dowodu osobistego. 
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11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

60 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr dokumentacji powypadkowej 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy (Dz.U. Nr 105, poz. 870). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Pracownicy urzędu gminy, którzy ulegli wypadkowi przy pracy. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię, adres zamieszkania lub pobytu, seria i numer dowodu osobistego. 
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11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

61 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr podatku od środków transportowych 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 716  
z późn. zmianami). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Osoby uiszczające podatek od środków transportowych. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię, adres zamieszkania lub pobytu, nr PESEL, NIP, numer rejestracyjny pojazdu. 
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11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą, z innych źródeł. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

62 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr podatku rolnego i leśnego 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 617), ustawa z dnia 30 
października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 374). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Osoby uiszczające podatek rolny i leśny. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię, imiona rodziców, adres zamieszkania lub pobytu, nr PESEL, NIP, adres 
nieruchomości i dane administratora nieruchomości. 
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11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą, z innych źródeł. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

63 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr podatku od nieruchomości 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 716  
z późn. zmianami). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Osoby uiszczające podatek od nieruchomości. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię, imiona rodziców, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, nr PESEL. 
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11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą, z innych źródeł. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

64 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr zaświadczeń potwierdzających istnienie gospodarstwa rolnego i o nie 
zaleganiu w opłatach i podatkach 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 716  
z późn. zmianami). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Właściciele gospodarstw rolnych na terenie gminy. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię, imiona rodziców, adres zamieszkania lub pobytu, nr PESEL, NIP, adres 
nieruchomości, dane administratora nieruchomości. 

 

 



-  2  - 

 

 

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą, z innych źródeł. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

65 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr księgowości podatkowej 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047  
z późn. zmianami). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Właściciele gospodarstw rolnych, nieruchomości, lasów na terenie gminy. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię, imiona rodziców, adres zamieszkania lub pobytu, nr PESEL, NIP, adres 
nieruchomości. 

 

 

 



-  2  - 

 

 

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą, z innych źródeł. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

66 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2100  
z późn. zmianami). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Właściciele działek leśnych i  gruntów do zalesienia na terenie gminy. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię, imiona rodziców, adres zamieszkania lub pobytu, nr PESEL. 
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11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą, z innych źródeł. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

67 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr właścicieli lasów prywatnych na terenie gminy 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2100  
z późn. zmianami). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Właściciele lasów prywatnych na terenie gminy. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię, imiona rodziców, adres zamieszkania lub pobytu. 

 

 

 

 



-  2  - 

 

 

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą, z innych źródeł. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

68 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr pojazdów 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 716  
z późn. zmianami). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Właściciele pojazdów uiszczający podatek od środków transportowych. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię, adres zamieszkania lub pobytu, nr rejestracyjny pojazdu. 
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11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą, z innych źródeł. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

69 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr wniosków rolników posiadających grunty na terenie gminy o zwrot podatku 
akcyzowego za zakupiony olej napędowy 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1340  
z późn. zmianami). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Producenci rolni - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej, będące posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów  
o podatku rolnym. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię, adres zamieszkania lub pobytu, nr PESEL, NIP, seria i nr dowodu osobistego. 
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11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

70 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr podatników podatku od towarów i usług (VAT) 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710  
z późn. zmianami). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Najemcy i kontrahenci Gminy Brzeziny. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię, adres zamieszkania lub pobytu, nazwa i adres firmy, NIP, REGON. 
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11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

71 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr kontrahentów gminy 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047  
z późn. zmianami). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Kontrahenci Gminy Brzeziny. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Dane rejestrowe firmy, oznaczenie firmy, nr konta, imię, nazwisko, adres, NIP, REGON, numer 
telefonu. 
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12. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

72 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rejestr kont osobistych pracowników urzędu gminy, radnych i sołtysów 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t. j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.), 
Regulamin Pracy Urzędu Gminy Brzeziny ustalony Zarządzeniem Wójta Gminy Brzeziny Nr 
Or.120.9.2013 z dnia 21 października 2013 r. (z późn. zm.) 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Pracownicy urzędu gminy, radni i sołtysi. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię, adres zamieszkania lub pobytu, nr konta. 
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11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

73 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Rozliczenia kadrowo-płacowe 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t. j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.), 
Regulamin Pracy Urzędu Gminy Brzeziny ustalony Zarządzeniem Wójta Gminy Brzeziny Nr 
Or.120.9.2013 z dnia 21 października 2013 r. (z późn. zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Pracownicy urzędu gminy. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię/imiona, nazwisko rodowe, adres, nr PESEL, data urodzenia, obywatelstwo, imię  
i nazwisko dzieci, nr PESEL dzieci, data urodzenia dzieci, adres zamieszkania dzieci, kwoty składek, 
NIP. 
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11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

74 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Deklaracje ubezpieczeniowe do ZUS 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 
963 z późn. zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Pracownicy urzędu gminy. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię/imiona, nazwisko rodowe, adres, nr PESEL, data urodzenia, obywatelstwo, imię  
i nazwisko dzieci, nr PESEL dzieci, data urodzenia dzieci, adres zamieszkania dzieci, kwoty składek. 
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11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

75 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Deklaracje podatkowe do US 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz.U. z 2012 r., poz. 
361 z późn. zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Pracownicy urzędu gminy. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię,  adres, nr PESEL, data urodzenia, obywatelstwo, kwoty podatku. 
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11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

76 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Umowy cywilnoprawne 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t. j. Dz.U. z 2012 r., poz. 380 z późn. zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Osoby, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Imię, nazwisko, adres, nr PESEL, NIP, nr konta. 
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11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Rejestrowa 
 

Załącznik nr 1 do „Rejestru Zbiorów”  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia przez ABI Rejestru Zbioru Danych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 719). 

 

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie 

 

1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej 

77 

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

29.09.2016 

3. Nazwa zbioru danych  

Zezwolenia oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

4. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania 
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu 
nadany 

Nazwa Administratora Danych: Urząd Gminy Brzeziny 

Adres siedziby Administratora Danych: Brzeziny, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny 

Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 000538509 

5. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a 
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia 
takiego podmiotu; 

Nazwa przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych: nie dotyczy 

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w 
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; 

Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: nie dotyczy 

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.). 

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze 

Realizacja obowiązków ustawowych 

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; 

Osoby występujące o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz osoby uzależnione 
i współuzależnione od alkoholu. 

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Nazwisko, imię/imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub 
pobytu, nr PESEL, NIP, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, 
numer telefonu. 
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11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą;  

Od osób, których dane dotyczą. 

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze 
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa 

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

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 
przekazywane; 

Dane mogą być przekazywane jedynie na podstawie przepisów prawa. 

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu 

brak 

16. Uwagi 

brak 

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 

 

/-/ Robert Marszałek 

 

 

 

 


