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Załącznik nr 1 do Rejestru Zbiorów Danych Osobowych
z dnia 22.06.2017r.

URZĄD GMINY BIAŁE BŁOTA
Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych
Nazwa zbioru

1.URZĄD STANU
CYWILNEGO
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:
20.05.2015
Data ostatniej
aktualizacji informacji:
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO:

Administrator Danych Przedstawici
Podmiot któremu
Osobowych
el ADO (art.
powierzono
31a uodo) przetwarzanie danych
(art. 31 uodo)
Gmina Białe Błota
NIP: 554-284-17-96
REGON:000531430
Adres: ul. Szubińska
7, 86-005 Białe Błota

Nie
dotyczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna
upoważniająca do
prowadzenia zbioru

Ustawa z dnia 24 listopada
2014 r. Prawo o aktach stanu
cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 .
2064 )
KONKORDAT między Stolicą
Apostolską i Rzecząpospolitą
Polską, podpisany w Warszawie
dnia 28 lipca 1993 r. (Dz.U. z
1998, Nr 51, poz.318 )(Art. 10
ust. 1 pkt.3 )
Ustawa z dnia 25 lutego 1964
r., Kodeks Rodzinny i
Opiekuńczy ( Dz.U.z
2015.2082 ) Art. 8 ust . 3

Cel przetwarzania Kategorie osób,
danych w zbiorze których dane są

Zakres danych przetwarzanych Sposób zbierania
w zbiorze
danych do zbioru

przetwarzane

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach
prawa.

Osoby fizyczne
zainteresowane
sprawami USC

nazwiska i imiona,imiona
rodziców,data
urodzenia,adres zamieszkania
lub pobytu,numer
ewidencyjny PESEL, miejsce
pracy
zawód,wykształcenie,seria i
numer dowodu osobistego,
Nazwisko: panieńskie, z
poprzedniego małżeństwa,
rodowe
Miejsce i godzina urodzenia
Data i numer aktu: urodzenia,
małżeństwa, zgonu
Nazwisko i imię: ojca, matki,
współmałżonka, Nazwisko po
zawarciu małżeństwa:
mężczyzny, kobiety, Stan
cywilny,Płeć
Data i miejsce zawarcia
małżeństwa
Miejsce wystawienia i numer
aktu urodzenia żony, męża
Data, godzina, miejsce zgonu,
odnalezienia zwłok
Nazwisko, imię, adres osoby
zgłaszającej zgon,Nazwisko
rodowe: ojca, matki,
współmałżonka, Adnotacje o

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Sposób
Oznaczenie
Przekaz. danych
udostępniania
odbiory/kategorii
do państwa
danych ze zbioru odbiorców, którym trzeciego (art. 7
dane mogą być
pkt 7)
przekazywane
Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy
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rozwodzie
Miejsce wydania dowodu
osobistego
Numery ewidencyjne PESEL:
ojca, matki, współmałżonka
Data unieważnienia aktu
małżeństwa, urodzenia,
zgonu, Imię nadane z urzędu,
Data i numer orzeczenia sądu
ustalającego ojcostwo,
zaprzeczającego ojcostwo,
przysposabiającego dziecko
Imię i nazwisko osoby
przysposabiającej dziecko,
inne orzeczenia wydane
w postępowaniu sądowym
lub administracyjnym
2.KARTOTEKA
OSOBOWA
MIESZKANCÓW (KOM),
DOWODY OSOBISTE
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:20.05.2015
Data ostatniej
aktualizacji
informacji:8.11.2016
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO: 28.12.2000

Gmina Białe Błota
NIP: 554-284-17-96
REGON:000531430
Adres: ul. Szubińska
7, 86-005 Białe Błota

Nie
dotyczy

GEOPOLIS POLSKA
NIP: 524-276-02-89
Adres Główny:Warszawa
ul. Mikołaja Kopernika 30
,
03-336
Adres Siedziby:
Toruń
ul. Włocławska 167
Bud. G
87-100 Toruń
(tylko w zakresie płci i
liczby osób)

Ustawa z dnia 10 kwietnia
1974 r o ewidencji ludności i
dowodach osobistych (Dz. U. z
1984 r. Nr 32, poz. 174 z późn.
zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach
prawa.

Osoby fizyczne
zainteresowane
sprawami z
ewidencji ludności i
dowodem
osobistym

Nazwiska i imiona,Imiona
rodziców,data
urodzenia,adres zamieszkania
lub pobytu,numer
ewidencyjny PESEL, Miejsce
pracy
zawód,Wykształcenie,seria i
numer dowodu osobistego,
Obywatelstwo, Płeć
,Nazwisko: panieńskie, z
poprzedniego małżeństwa,
rodowe, Nazwisko i
imię:ojca,matki,współmałżon
ka, Nazwisko po zawarciu
małżeństwa:mężczyzny,
kobiety
Rysopis (wzrost, kolor oczu,
znaki szczególne)Wystawca
dokumentu tożsamości
Numery ewidencyjne PESEL:
ojca, matki, współmałżonka,
Data unieważnienia aktu
małżeństwa, urodzenia,
zgonu, Data i numer aktu:
urodzenia, małżeństwa,
zgonu, Data, godzina, miejsce
zgonu, odnalezienia zwłok
Data i numer orzeczenia sądu
ustalającego ojcostwo,
zaprzeczającego ojcostwo,

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy
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przysposabiającego dziecko

3.EWIDENCJA
WŁAŚCICIELI
POJAZDÓW
(Zbiór elektroniczny i
papierowy jest w
pomieszczeniu Urzędu
Gminy
Administratorem jest
Starosta Bydgoski)
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:20.05.2015
Data ostatniej
aktualizacji informacji:
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO: 28.12.2000
4.EWIDENCJA
PODATKÓW I OPŁAT
LOKALNYCH
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:20.05.2015
Data ostatniej
aktualizacji informacji:
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO: 27.11.2000

Gmina Białe Błota
NIP: 554-284-17-96
REGON:000531430
Adres: ul. Szubińska
7, 86-005 Białe Błota
W zakresie wniosków
przed powstaniem
Starostw
Powiatowych –

5. EWIDENCJA
DZIERŻAW
NIERUCHOMOŚCI
MIENIA
KOMUNALNEGO
EWIDENCJA DECYZJI O
PODZIALE
NIERUCHOMOŚCI
REJESTR NUMERACJI
PORZĄDKOWEJ
NIERUCHOMOŚCI

Gmina Białe Błota
NIP: 554-284-17-96
REGON:000531430
Adres: ul. Szubińska
7, 86-005 Białe Błota

Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:20.05.2015
Data ostatniej
aktualizacji

STAROSTA BYDGOSKI
w zakresie wniosków
po utworzeniu
Starostw
Powiatowych
Adres: ul.
Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
Gmina Białe Błota
NIP: 554-284-17-96
REGON:000531430
Adres: ul. Szubińska
7, 86-005 Białe Błota

Nie
dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997
r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późn.
zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach
prawa.

Osoby fizyczne
zainteresowane
sprawami z
ewidencji pojazdów

Nazwiska i imiona, adres
zamieszkania lub
pobytu,numer ewidencyjny
PESEL, Dane o pojeździe

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie
dotyczy

OŚRODEK Informatyki w
Bydgoszczy – Centrum
Edukacyjne Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 103
lok.215, 85-027
Bydgoszcz
KRS:0000369974

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z
późn. zm.)
Ustawa z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz.
U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z
późn. zm.)
Ustawa z dnia 28 września
1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101,
poz. 444 z późn. zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach
prawa.

Osoby fizyczne i
prawne których
dotyczy obowiązek
podatkowy

Nazwiska i imiona, adres
zamieszkania lub
pobytu,numer ewidencyjny
PESEL, stan majątkowy

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie
dotyczy

GEOPOLIS POLSKA
NIP: 524-276-02-89
Adres Główny:Warszawa
ul. Mikołaja Kopernika 30
,
03-336
Adres Siedziby:
Toruń
ul. Włocławska 167
Bud. G
87-100 Toruń

Rozporządzenie Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 24
października 1934 r. o ustalaniu
nazw miejscowości i obiektów
fizjograficznych oraz o
numeracji nieruchomości (Dz.
U. Nr 94, poz. 850 z późn. zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach
prawa.

Osoby fizyczne i
prawne które
dokonują czynności
związanych z
dzierżawą,
podziałem, lub
nadaniem numeru
porządkowego dla
nieruchomości.

Nazwiska i imiona, adres
zamieszkania, seria i numer
dowodu osobistego, numery
ewidencyjne działek

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Rozporządzenie Ministra
Gospodarki Komunalnej z dnia
25 czerwca 1968 r. w sprawie
numeracji nieruchomości (Dz.
U. Nr 23, poz. 151 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. Nr
115, poz.741 z późn. zm.)
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informacji:8.11.2016
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO: 15.11.2000

6. EWIDENCJA
SPRZEDAŻY MIENIA
KOMUNALNEGO
EWIDENCJA
UŻYTKOWNIKÓW
WIECZYSTYCH
EWDENCJA UMÓW
NAJMU LOKALI
UŻYTKOWYCH
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:20.05.2015
Data ostatniej
aktualizacji
informacji:8.11.2016
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO: 15.11.2000
7.EWIDENCJA DECYZJI
O WARUNKACH
ZABUDOWY
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:20.05.2015
Data ostatniej
aktualizacji
informacji:8.11.2016
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO: 21.12.2000
8.EWIDENCJA
POZWOLEŃ NA
BUDOWĘ
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:20.05.2015
Data ostatniej
aktualizacji informacji:
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO: 15.11.2000

Gmina Białe Błota
NIP: 554-284-17-96
REGON:000531430
Adres: ul. Szubińska
7, 86-005 Białe Błota

Nie
dotyczy

GEOPOLIS POLSKA
NIP: 524-276-02-89
Adres Główny:Warszawa
ul. Mikołaja Kopernika 30
,
03-336
Adres Siedziby:
Toruń
ul. Włocławska 167
Bud. G
87-100 Toruń

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. Nr
115, poz.741 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 4 września 1997
r. o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego
przysługującego osobom
fizycznym w prawo własności
(Dz. U. Nr 123, poz. 781 z późn.
zm.)
Ustawą z dnia 2 lipca 1994 r. o
najmie lokali mieszkalnych i
dodatkach mieszkaniowych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz.
787 z późń. zm.)
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994
r. o własności lokali (Dz. U. Nr
85, poz. 388 z późn. zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach
prawa.

Osoby fizyczne i
prawne które
dokonują czynności
związanych z
zbywaniem
nieruchomości
gruntowych oraz
nieruchomości
lokalowych, oraz
osoby które
zawierają umowy
najmu na lokale
użytkowe, oraz
osoby które
podpisały umowy
na użytkowanie
wieczyste
nieruchomości

Nazwiska i imiona, imiona
rodziców, adres zamieszkania,
seria i numer dowodu
osobistego, PESEL

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Gmina Białe Błota
NIP: 554-284-17-96
REGON:000531430
Adres: ul. Szubińska
7, 86-005 Białe Błota

Nie
dotyczy

GEOPOLIS POLSKA
NIP: 524-276-02-89
Adres Główny:Warszawa
ul. Mikołaja Kopernika 30
,
03-336
Adres Siedziby:
Toruń
ul. Włocławska 167
Bud. G
87-100 Toruń

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 z późn. zm.).

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach
prawa.

Osoby fizyczne i
prawne, które
dokonują czynności
związanych z
uzyskaniem decyzji
o warunkach
zabudowy

Nazwiska i imiona, adres
zamieszkania, nr telefonu,

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Gmina Białe Błota
NIP: 554-284-17-96
REGON:000531430
Adres: ul. Szubińska
7, 86-005 Białe Błota

Nie
dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. Nr
89, poz. 414 z późn.zm)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach
prawa.

Osoby fizyczne i
prawne, które
dokonują czynności
związanych z
uzyskaniem decyzji
pozwolenia na
budowę

Nazwiska i imiona, adres
zamieszkania, numery
ewidencyjne działek

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

(tylko w zakresie
przekazywanych
zawiadomień oraz
wydanych decyzji
przez Wójta Gminy)

Nie dotyczy

Nie dotyczy
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9.OŚWIADCZENIA
RADNYCH O STANIE
MAJĄTKOWYM
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:20.05.2015
Data ostatniej
aktualizacji informacji:
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO: 15.11.2000

Gmina Białe Błota
NIP: 554-284-17-96
REGON:000531430
Adres: ul. Szubińska
7, 86-005 Białe Błota

Nie
dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn.
zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach
prawa

Dane dotyczą osób
fizycznych które
objęły mandat
radnego

Nazwiska i imiona, adres
zamieszkania, data urodzenia,
seria i nr dowodu osobistego,
dane o stanie majątkowym,

Zbieranie wyłącznie
od osób których
dane dotyczą,
udostępnianie na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

10.LICENCJE NA
WYKONYWANIE
TRANSPORTU
DROGOWEGO
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:20.05.2015
Data ostatniej
aktualizacji informacji:
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO: 16.12.2003

Gmina Białe Błota
NIP: 554-284-17-96
REGON:000531430
Adres: ul. Szubińska
7, 86-005 Białe Błota

Nie
dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 6 września 2001
r. o transporcie drogowym
(Dz.U. Nr 125, poz. 1371 z późn.
zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach
prawa

Osoby fizyczne
które wnioskują o
uzyskanie licencji na
transport drogowy

Nazwiska i imiona, adres
zamieszkania, zawód, nip,
skazania, inne orzeczenia
wydane w postępowaniu
sądowym lub
administracyjnym

Zbieranie wyłącznie
od osób których
dane dotyczą,
udostępnianie
wyłącznie
podmiotom
upoważnionym na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

11.REJESTR WNIOSKÓW
O PRZYZNANIE
DODATKU
MIESZKANIOWEGO
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:20.05.2015
Data ostatniej
aktualizacji informacji:
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO: 04.09.2006

Gmina Białe Błota
NIP: 554-284-17-96
REGON:000531430
Adres: ul. Szubińska
7, 86-005 Białe Błota

Nie
dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001
r. o dodatkach mieszkaniowych
(Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn.
zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach
prawa

Wnioskodawca oraz
członkowie rodziny
pozostający w
gospodarstwie
domowym

Nazwiska i imiona, adres
zamieszkania, data urodzenia,
miejsce pracy, inne
orzeczenia wydane w
postępowaniu sądowym lub
administracyjnym, stan
zdrowia, nr ewidencyjny
PESEL,

Zbieranie wyłącznie
od osób których
dane dotyczą,
udostępnianie
wyłącznie
podmiotom
upoważnionym na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

12.REJESTR WNIOSKÓW
O PRZYZNANIE
STYPENDIUM
SZKOLNEGO
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:20.05.2015
Data ostatniej
aktualizacji informacji:
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO: 04.09.2006

Gmina Białe Błota
NIP: 554-284-17-96
REGON:000531430
Adres: ul. Szubińska
7, 86-005 Białe Błota

Nie
dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 7 września 1991
r. o systemie oświaty (Dz. U. z
2004 r. Nr 256, poz. 2572 z
późn. zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach
prawa

Wnioskodawcy oraz
członkowie rodziny
pozostający w
gospodarstwie
domowym

Nazwiska i imiona, imiona rodziców, miejsce i data urodzenia,adres zamieszkania lub
pobytu, numer ewidencyjny
PESEL, opinia dyrektora szkoły
o uczniu, miejsce pracy rodziców
wysokość dochodów, źródło
dochodu, stopień pokrewieństwaDane mogą być udostępniane innym podmiotom
uprawnionym na podstawie
przepisów prawa

Zbieranie od osób
których dane
dotyczą,
udostępnianie
wyłącznie
podmiotom
upoważnionym na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy
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Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach
prawa

Wnioskodawcy
osoby fizyczne
prowadzące
działalność
gospodarczą

Nazwiska i imiona, imiona rodziców, miejsce i data urodzenia,adres zamieszkania lub
pobytu, numer ewidencyjny
PESEL, seria i nr dokumentu
tożsamości, numer telefonu,
nr NIP

Zbieranie wyłącznie
od osób których
dane dotyczą,
udostępnianie
wyłącznie
podmiotom
upoważnionym na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska
(Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z
późn. zm.)
Ustawa z 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz.U. z
2001 nr 142 poz. 1591 z
późn.zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach
prawa

Wnioskodawcy
otrzymujący
dofinansowanie w
postaci bezpłatnego
odbioru azbestu

Nazwiska i imiona,adres zamieszkania lub pobytu, NIP,
numer telefonu, informacje o
tytule prawnym do nieruchomości,

Zbieranie wyłącznie
od osób których
dane dotyczą,
udostępnianie
wyłącznie
podmiotom
upoważnionym na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

GEOPOLIS POLSKA
NIP: 524-276-02-89
Adres Główny:Warszawa
ul. Mikołaja Kopernika 30
,
03-336
Adres Siedziby:
Toruń
ul. Włocławska 167
Bud. G
87-100 Toruń

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach
prawa

Osoby
zainteresowane
przeznaczeniem
nieruchomości w
m.p.z.p.

Nazwiska i imiona,adres zamieszkania lub pobytu, NIP,
numer telefonu, informacje o
tytule prawnym do nieruchomości,

Zbieranie wyłącznie
od osób których
dane dotyczą,
udostępnianie
wyłącznie
podmiotom
upoważnionym na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

STIMO Niedzielski Sp.j.
ul. Władysława
Sikorskiego 11A
38-400 Krosno

Ustawa z dnia 20 kwietnia
2004 r. o Narodowym Planie
Rozwoju (Dz. U. z 2004 r., Nr
116, poz. 1206 z późn. zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach
prawa

Wnioskodawcy
ubiegający się o
dofinansowanie z
funduszy unijnych

Nazwiska i imiona,adres zamieszkania lub pobytu,data
urodzenia, numer PESEL, numer telefonu, zawód, status
pracy, liczba osób w rodzinie,

Zbieranie wyłącznie
od osób których
dane dotyczą,
udostępnianie
wyłącznie
podmiotom
upoważnionym na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

13.EWIDENCJA
WNIOSKÓW DO
CENTRALNEJ
EWIDENCJI
INFORMACJI
DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:20.05.2015
Data ostatniej
aktualizacji informacji:
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO: 03.10.2012

Gmina Białe Błota
NIP: 554-284-17-96
REGON:000531430
Adres: ul. Szubińska
7, 86-005 Białe Błota

Nie
dotyczy

Nie dotyczy

14.EWIDENCJA OSÓB
OTRZYMUJĄCYCH
DOFINANSOWANIE NA
USUWANIE AZBESTU
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:20.05.2015
Data ostatniej
aktualizacji informacji:
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO: 03.10.2012

Gmina Białe Błota
NIP: 554-284-17-96
REGON:000531430
Adres: ul. Szubińska
7, 86-005 Białe Błota

Nie
dotyczy

Nie dotyczy

15.EWIDENCJA
WYPISÓW I WYRYSÓW
Z MIEJSCOWEGO
PLANU
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:20.05.2015
Data ostatniej
aktualizacji
informacji:8.11.2016
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO: 03.10.2012
16.EWIDENCJA
WNIOSKÓW O
PRZYZNANIE DOTACJI Z
FUNDUSZY UNIJNYCH Z
PEFS I POKL
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:20.05.2015
Data ostatniej
aktualizacji
informacji:8.11.2016
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO: 03.10.2012

Gmina Białe Błota
NIP: 554-284-17-96
REGON:000531430
Adres: ul. Szubińska
7, 86-005 Białe Błota

Nie
dotyczy

Gmina Białe Błota
NIP: 554-284-17-96
REGON:000531430
Adres: ul. Szubińska
7, 86-005 Białe Błota

Nie
dotyczy

Ustawa z dnia 2 lipca 2002 r. o
swobodzie
działalności
gospodarczej (Dz. U. z 2010 r.,
Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008
r. o zmianie ustawy o
swobodzie
działalności
gospodarczej oraz zmianie
innych ustaw (Dz.U. z 2009 r.,
Nr 18, poz. 97 z późn. zm.)
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17.EWIDENCJA
GOSPODAROWANIA
ODPADAMI NA TERENIE
GMINY
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:20.05.2015
Data ostatniej
aktualizacji
informacji:8.11.2016
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO: 03.10.2012

Gmina Białe Błota
NIP: 554-284-17-96
REGON:000531430
Adres: ul. Szubińska
7, 86-005 Białe Błota

Nie
dotyczy

PUK CORIMP Spółka z.
o.o.
NIP: 953-03-07-863
REGON:090485332
ul. Wojska Polskiego 65,
85-825 Bydgoszcz ( do
stycznia 2016 r.)

Ustawa z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z
2005 r. Nr 236, poz. 2008 z
późn. zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach
prawa

Wnioskodawcy właściciele
nieruchomości
objęci gminnym
systemem
gospodarowania
odpadami
komunalnymi.

Nazwiska i imiona,adres zamieszkania lub pobytu,, numer PESEL, numer telefonu,
częstotliwość wywozu nieczystości, liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa
domowego

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą,
udostępnianie
wyłącznie
podmiotom
upoważnionym na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr
62 poz. 627 z późn. zm.)
Ustawa z 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz.U. z
2001 Nr 142 poz. 1591 z
późn.zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach
prawa

Wnioskodawcy
osoby otrzymujące
dofinansowanie na
zmianę
nieekologicznego
ogrzewania
na
ekologiczne

Nazwiska i imiona,adres zamieszkania lub pobytu, nr
NIP, numer telefonu, informacje o tytule prawnym do nieruchomości, kwoty zapłacone
za usługę wymiany ogrzewania i piec grzewczy

Zbieranie wyłącznie
od osób których
dane dotyczą,
udostępnianie
wyłącznie
podmiotom
upoważnionym na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. 2007 r.
Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach
prawa

Osoby wnioskujące
o wydanie
zezwolenia na
sprzedaż alkoholu i
wydanie
zaświadczenia

Nazwiska i imiona,adres zamieszkania lub pobytu, data
urodzenia, nr PESEL, nr NIP,
seria i nr dokumentu tożsamości, numer telefonu

Zbieranie wyłącznie
od osób których
dane dotyczą,
udostępnianie
wyłącznie
podmiotom
upoważnionym na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

TARO Sp. z o.o.
NIP:5542355529
REGON:092532863
ul. Wiejska 3, 86-065 Lisi
Ogon
ZWIUK Sp. z o.o.
REGON: 090459889
NIP:554-01-69-828
ul. Betonowa 1A,
86-005 Białe Błota

18.EWIDENCJA OSÓB
OTRZYMUJĄCYCH
DOFINANSOWANIE DO
ZMIANY OGRZEWANIA
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:20.05.2015
Data ostatniej
aktualizacji informacji:
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO: 03.10.2012

Gmina Białe Błota
NIP: 554-284-17-96
REGON:000531430
Adres: ul. Szubińska
7, 86-005 Białe Błota

Nie
dotyczy

19.REJESTR ZEZWOLEŃ I
ZAŚWIADCZEŃ NA
SPRZEDAŻ ALKOHOLU
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:20.05.2015
Data ostatniej
aktualizacji informacji:
-Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO: 03.10.2012

Gmina Białe Błota
NIP: 554-284-17-96
REGON:000531430
Adres: ul. Szubińska
7, 86-005 Białe Błota

Nie
dotyczy

P.U.H „Sanitrans”
Ryszard Wolski
ul. Przemysłowa 12, 86005 Białe Błota
NIP: 554-100-91-56
REGON: 008238936
Nie dotyczy

Nie dotyczy
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20.REJESTR ZEZWOLEŃ
NA WYCINKĘ DRZEW I
KRZEWÓW
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:20.05.2015
Data ostatniej
aktualizacji informacji:
-Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO: 03.10.2012

Gmina Białe Błota
NIP: 554-284-17-96
REGON:000531430
Adres: ul. Szubińska
7, 86-005 Białe Błota

Nie
dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz.U. 2001 r. Nr
62, poz. 627 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (Dz.
U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z
późn. zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach
prawa

Wnioskodawcy
uzyskujący
zezwolenie
na
usunięcie drzew i
krzewów
z
nieruchomości

Nazwiska i imiona,adres zamieszkania lub pobytu, , numer telefonu, numer PESEL

Zbieranie wyłącznie
od osób których
dane dotyczą,
udostępnianie
wyłącznie
podmiotom
upoważnionym na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

21.REJESTR DECYZJI NA
ZAJĘCIE PASA
DROGOWEGO I
UZGODNIEŃ
DROGOWYCH
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:20.05.2015
Data ostatniej
aktualizacji
informacji:8.11.2016
-Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO: 03.10.2012

Gmina Białe Błota
NIP: 554-284-17-96
REGON:000531430
Adres: ul. Szubińska
7, 86-005 Białe Błota

Nie
dotyczy

GEOPOLIS POLSKA
NIP: 524-276-02-89
Adres Główny:Warszawa
ul. Mikołaja Kopernika 30
,
03-336
Adres Siedziby:
Toruń
ul. Włocławska 167
Bud. G

Ustawa z dnia 21 marca 1985r.,
o drogach publicznych ( Dz. U. z
2007r. Nr 19, poz. 115, z późn.
zm).

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach
prawa

Osoby wnioskujące
o wydanie decyzji
na zajęcie pasa
drogowego
lub
uzgodnienie
lokalizacji
infrastruktury
technicznej

Nazwiska i imiona,adres zamieszkania lub pobytu, , numer telefonu, numer PESEL,
nr. pozwoleń,

Zbieranie wyłącznie
od osób których
dane dotyczą,
udostępnianie
wyłącznie
podmiotom
upoważnionym na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach
prawa

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

Nazwiska i imiona,adres zamieszkania lub pobytu, , numer telefonu, numer PESEL,
nr NIP,

Zbieranie wyłącznie
od osób których
dane dotyczą,
udostępnianie
wyłącznie
podmiotom
upoważnionym na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach
prawa

Osoby
zainteresowane
przeznaczeniem
nieruchomości
m.p.z.p.

Nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, , numer telefonu,

Zbieranie wyłącznie
od osób których
dane dotyczą,
udostępnianie
wyłącznie
podmiotom
upoważnionym na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

87-100 Toruń

22. REJESTR
WYDANYCH DECYZJI
ŚRODOWISKOWYCH
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:20.05.2015
Data ostatniej
aktualizacji
informacji:8.11.2016
Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO: 03.10.2012

Gmina Białe Błota
NIP: 554-284-17-96
REGON:000531430
Adres: ul. Szubińska
7, 86-005 Białe Błota

23. REJESTR
ZAŚWIADCZEŃ Z
MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:20.05.2015
Data ostatniej
aktualizacji
informacji:8.11.2016
-Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez

Gmina Białe Błota
NIP: 554-284-17-96
REGON:000531430
Adres: ul. Szubińska
7, 86-005 Białe Błota

Nie
dotyczy

GEOPOLIS POLSKA
NIP: 524-276-02-89
Adres Główny:Warszawa
ul. Mikołaja Kopernika 30
,
03-336
Adres Siedziby:
Toruń
ul. Włocławska 167
Bud. G

Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 1 czerwca
2004 r., w sprawie określenia
warunków udzielania zezwoleń
na zajęcie pasa drogowego (Dz.
U. z 2004r. Nr 140, poz. 1481)
Ustawa z dnia 27 marca 2003r.,
o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2003r.
Nr 80, poz.717 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.,
Prawo budowlane (Dz.U. z
2003r. Nr 207, poz.2016 z późn.
zm.)
Ustawa z dnia 3 października
2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z
późn. zm.).

87-100 Toruń

Nie
dotyczy

GEOPOLIS POLSKA
NIP: 524-276-02-89
Adres Główny:Warszawa
ul. Mikołaja Kopernika 30
,
03-336
Adres Siedziby:
Toruń
ul. Włocławska 167
Bud. G
87-100 Toruń

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

w
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GIODO: 03.10.2012

24.REJSTR DECYZJI O
LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:20.05.2015
Data ostatniej
aktualizacji
informacji:8.11.2016
-Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO: 03.10.2012
25.KARTY
GOSPODARSTW
ROLNYCH DOTYCZĄCE
KRUS
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:20.05.2015
Data ostatniej
aktualizacji informacji:
-Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO: 03.10.2012
26.REJESTR OSÓB
PODLEGAJĄCYCH
STAWIENNICTWU DO
KWALIFIKACJI
WOJSKOWEJ
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:20.05.2015
Data ostatniej
aktualizacji informacji:
-Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO: 03.10.2012

Gmina Białe Błota
NIP: 554-284-17-96
REGON:000531430
Adres: ul. Szubińska
7, 86-005 Białe Błota

Nie
dotyczy

GEOPOLIS POLSKA
NIP: 524-276-02-89
Adres Główny:Warszawa
ul. Mikołaja Kopernika 30
,
03-336
Adres Siedziby:
Toruń
ul. Włocławska 167
Bud. G

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach
prawa

Inwestorzy wraz z
listą
stron
w
postępowaniu

Nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, , numer telefonu,

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą,
udostępnianie
wyłącznie
podmiotom
upoważnionym na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990
r., o ubezpieczeniu społecznym
rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50,
poz. 291 z późn. zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach
prawa.

Wnioskodawcy
występujący
potwierdzenie
pracy
gospodarstwie
rolnym

Nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, adres
zamieszkania lub pobytu, , numer telefonu, stopień pokrewieństwa,

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą,
udostępnianie
wyłącznie
podmiotom
upoważnionym na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z
późn. zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach
prawa.

Osoby zobowiązane
do stawienia się do
kwalifikacji
wojskowej

Nazwiska i imiona, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub
pobytu, numer telefonu, numer PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, seria i
numer książeczki wojskowej,
kategoria wojskowa,

Zbieranie od osób
których dane
dotyczą oraz z
innych źródeł niż
osoba której dane
dotyczą,
udostępnianie
wyłącznie
podmiotom
upoważnionym na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

87-100 Toruń

Gmina Białe Błota
NIP: 554-284-17-96
REGON:000531430
Adres: ul. Szubińska
7, 86-005 Białe Błota

Nie
dotyczy

Nie dotyczy

Gmina Białe Błota
NIP: 554-284-17-96
REGON:000531430
Adres: ul. Szubińska
7, 86-005 Białe Błota

Nie
dotyczy

Nie dotyczy

o
lat
w
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27.EWIDENCJA
WYPŁACONYCH
ODSZKODOWAŃ
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:20.05.2015
Data ostatniej
aktualizacji informacji:
-Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO: 03.10.2012

Gmina Białe Błota
NIP: 554-284-17-96
REGON:000531430
Adres: ul. Szubińska
7, 86-005 Białe Błota

Nie
dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce
nieruchomościami ( Dz. U. z
2010 r., Nr 102, poz. 651 z
późn. zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach
prawa.

Osoby otrzymujące
odszkodowanie za
nieruchomość

Nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, numer
telefonu, numer PESEL, seria i
numer dokumentu tożsamości, tytuł prawny do nieruchomości,

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą,
udostępnianie
wyłącznie
podmiotom
upoważnionym na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

28.REJESTR DECYZJI O
OPŁATACH
ADIACENCKICH I
PLANISTYCZNYCH
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:20.05.2015
Data ostatniej
aktualizacji informacji:
-Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO: 03.10.2012

Gmina Białe Błota
NIP: 554-284-17-96
REGON:000531430
Adres: ul. Szubińska
7, 86-005 Białe Błota

Nie
dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce
nieruchomościami (tj. Dz. U. z
2010 r., Nr 102, poz. 651 z
późn. zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach
prawa.

Osoby którym
nalicza się opłaty
adiacenckie i
planistyczne

Nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, numer
telefonu, numer PESEL,

Zbieranie od osób
których dane
dotyczą oraz z
innych źródeł niż
osoba której dane
dotyczą,
udostępnianie
wyłącznie
podmiotom
upoważnionym na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

29.ELEKTRONICZNY
OBIEG DOKUMENTÓW
SYSTEM PROTON
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:20.05.2015
Data ostatniej
aktualizacji
informacji:8.11.2016
-Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO: 03.10.2012
30.EWIDENCJA
PRZYDOMOWYCH
OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW I
ZBIORNIKÓW
SZCZELNYCH (SZAMB)
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:20.05.2015
Data ostatniej
aktualizacji informacji:
-Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO: 03.10.2012

Gmina Białe Błota
NIP: 554-284-17-96
REGON:000531430
Adres: ul. Szubińska
7, 86-005 Białe Błota

Nie
dotyczy

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności
podmiotów publicznych
realizujących zadanie publiczne
(Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn.
zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach
prawa.

Osoby składające
wnioski i do których
wysyłana jest
korespondencja

Nazwiska i imiona, data urodzenia, adres zamieszkania
lub pobytu, numer telefonu,
numer PESEL, NIP, seria i nr
dowodu osobistego, informacje o podpisie cyfrowym, sposób powiadomienia o sprawie, sposób weryfikacji danych osobowych, identyfikator ePuaP

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą,
udostępnianie
wyłącznie
podmiotom
upoważnionym na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Gmina Białe Błota
NIP: 554-284-17-96
REGON:000531430
Adres: ul. Szubińska
7, 86-005 Białe Błota

Nie
dotyczy

Ustawa z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z
2005 r. Nr 236, poz. 2008 z
późn. zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach
prawa.

Osoby fizyczne odprowadzający
ścieki do szamba
lub przydomowej
oczyszczalni
ścieków

Nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, numer
telefonu, NIP, nr umowy o
wywóz ścieków

Zbieranie od osób
których dane
dotyczą, oraz od
innych osób niż te
których dane
dotyczą,
udostępnianie
wyłącznie
podmiotom
upoważnionym na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 ze zm.)

Sputnik Software Sp. z
o.o.ul. Górecka 30, 60-201
Poznań
NIP: 7792230149
REGON: 634582244

Nie dotyczy
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31.REJESTR DECYZJI O
ŚWIADCZENIA
RZECZOWE I OSOBISTE
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:20.05.2015
Data ostatniej
aktualizacji informacji:
-Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO: 03.10.2012

Gmina Białe Błota
NIP: 554-284-17-96
REGON:000531430
Adres: ul. Szubińska
7, 86-005 Białe Błota

Nie
dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z
późn. zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach
prawa.

Osoby otrzymujące
rekompensatę z tyt.
służby wojskowej

Nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, wykształcenie,

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą,
udostępnianie
wyłącznie
podmiotom
upoważnionym na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

32.WNIOSKI GMINNEJ
KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:20.05.2015
Data ostatniej
aktualizacji informacji:
-Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO: 26.09.2012

Gmina Białe Błota
NIP: 554-284-17-96
REGON:000531430
Adres: ul. Szubińska
7, 86-005 Białe Błota

Nie
dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. 2007 r.
Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)
osoby, których dane dotyczą,
będą wyrażać na to zgodę na
piśmie, przetwarzanie danych
jest niezbędne do ochrony
żywotnych interesów osoby,
której dane dotyczą, lub innej
osoby, gdy osoba, której dane
dotyczą, nie jest fizycznie lub
prawnie zdolna do wyrażenia
zgody, do czasu ustanowienia
opiekuna prawnego lub
kuratora,przetwarzanie
dotyczy danych, które są
niezbędne do dochodzenia
praw przed sądem

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach
prawa.

Wnioskodawcy w
sprawach
problemów
alkoholowych

Nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, wykształcenie,numer PESEL, seria i nr dowodu osobistego,
numer telefonu,informacja o
pobycie w Izbie Wytrzeźwień,
informacje o interwencji Policji, stan rodzinny, źródło
utrzymania

Zbieranie od osób
których dane
dotyczą, oraz od
innych osób niż te
których dane
dotyczą,
udostępnianie
wyłącznie
podmiotom
upoważnionym na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

33.EWIDENCJA
UCZESTNIKÓW
ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:20.05.2015
Data ostatniej
aktualizacji informacji:
-Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO: 26.09.2012

Gmina Białe Błota
NIP: 554-284-17-96
REGON:000531430
Adres: ul. Szubińska
7, 86-005 Białe Błota

Nie
dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 10 czerwca 1994
r. o zamówieniach publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759 z późn. zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach
prawa.

Wnioskodawcy
którzy ubiegają się
o udzielenie
zamówienia
publicznego

nazwiska i imiona,imiona rodziców,data urodzenia,miejsce urodzenia,adres zamieszkania lub pobytu,numer ewidencyjny PESEL,Numer Identyfikacji Podatkowej,miejsce
pracy,zawód,wykształcenie,se
ria i numer dowodu osobistego,numer telefonu Dane na
temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników
oraz liczebności personelu
kierowniczego,
Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i
urządzeń posiadanych przez
wykonawcę,
Wykaz osób i podmiotów,
które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć
w wykonaniu zamówienia,

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą,
udostępnianie
wyłącznie
podmiotom
upoważnionym na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy
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Informacje na temat kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności,
Wykaz wykonanych w okresie
ostatnich pięciu lat robót budowlanych,
Wykaz wykonanych w okresie
ostatnich trzech lat dostaw
lub usług,
Informacje banku, w którym
wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy potwierdzające wysokości posiadanych środków finansowych
lub zdolność kredytową wykonawcy,
Polisa lub inny dokument
ubezpieczenia potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
Koncesje, zezwolenia lub licencje,
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu,
Skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające ze wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz
składek na ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne,
Dokumenty stwierdzające, że
osoby które będą wykonywać
zamówienie posiadają wymagane uprawnienia,
Zaświadczenie, że wykonawca
uzyskał zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu,
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skazania, innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym

34.EWIDENCJA
WNIOSKÓW O
PRZYZNANIE KARTY
DUŻEJ RODZINY
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:20.05.2015
Data ostatniej
aktualizacji
informacji:8.11.2016
-Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO: - zgłoszono
20.05.2015
35. MONITORING
WIZYJNY OBIEKTÓW
KOMUNALNYCH ORAZ
MONITORING FONII w
URZĘDZIE GMINY BIAŁE
BŁOTA
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:20.05.2015
Data ostatniej
aktualizacji informacji:
-Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO: - zgłoszono
24.02.2015

Gmina Białe Błota
NIP: 554-284-17-96
REGON:000531430
Adres: ul. Szubińska
7, 86-005 Białe Błota

Nie
dotyczy

ZAZ Ośrodek Sportu i
Rehabilitacji
ul. Centralna 27
NIP:5542893014
REGON:340843749

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 o
Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U.
2014 poz. 1863 )

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach
prawa.

Osoby
zainteresowane
uzyskaniem Karty
Dużej Rodziny oraz
Białobłockiej Karty
Dużej Rodziny

nazwiska i imiona,imiona rodziców,data urodzenia,miejsce urodzenia,adres zamieszkania lub pobytu,numer ewidencyjny PESEL, seria i numer
dowodu osobistego,numer telefonu., stan zdrowia, inne
orzeczenia wydane w postępowaniu
sądowym
lub administracyjnym ,

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą,
udostępnianie
wyłącznie
podmiotom
upoważnionym na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Gmina Białe Błota
NIP: 554-284-17-96
REGON:000531430
Adres: ul. Szubińska
7, 86-005 Białe Błota

Nie
dotyczy

Nie dotyczy

Art. 7 ustawy z dnia 19 marca
1990 r., o Samorządzie
gminnym ( Dz.U.2016. Poz.

Zapewnienie
bezpieczeństwa
osobom
przebywającym
na terenie Gminy
Białe Błota oraz
w otoczeniu
budynków
komunalnych (ul.
Szubińska,
Bydgoska) oraz
dochodzenie
roszczeń z tytułu
wyrządzonych
szkód.
Podnoszenie
jakości
świadczonych
usług
,zapewnienie
materiału
dowodowego

Osoby, które
znajdują się w
monitorowanych
obszarach.

Wizerunek, dźwięk

Zbieranie od innych
osób niż te których
dane dotyczą,
udostępnianie
wyłącznie
podmiotom
upoważnionym na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

446 t.)
oraz zgoda osób których dane
dotyczą
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36. KSIĘGI USC I AKTA
ZBIOROWE SYSTEMU
REJESTRÓW
PAŃSTWOWYCH
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:20.05.2015
Data ostatniej
aktualizacji informacji:
-Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO: - zgłoszono
24.02.2015

Gmina Białe Błota
NIP: 554-284-17-96
REGON:000531430
Adres: ul. Szubińska
7, 86-005 Białe Błota
w zakresie
dokumentacji
papierowej

37.REJESTR DOWODÓW
OSOBISTYCH, WNIOSKI
DOWODOWE
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:20.05.2015
Data ostatniej
aktualizacji informacji:
-Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO: - zgłoszono
24.02.2015

Gmina Białe Błota
NIP: 554-284-17-96
REGON:000531430
Adres: ul. Szubińska
7, 86-005 Białe Błota
w zakresie
dokumentacji
papierowej

38.PESEL, Rejestr
mieszkańców,
zamieszkania
cudzoziemców
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:20.05.2015
Data ostatniej
aktualizacji informacji:
-Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO: - zgłoszono
24.02.2015

Gmina Białe Błota
NIP: 554-284-17-96
REGON:000531430
Adres: ul. Szubińska
7, 86-005 Białe Błota
w zakresie
dokumentacji
papierowej i
elektronicznej

Nie
dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 28 listopada
2014 r., Prawo o aktach stanu
cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.
1741 i 1888)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach
prawa.

Osoby
zainteresowane
sprawami
związanymi z
Urzędem Stanu
Cywilnego

nazwiska i imiona,imiona rodziców,data urodzenia, miejsce urodzenia,adres zamieszkania lub
pobytu,numer ewidencyjny
PESEL, zawód, wykształcenie,seria i numer dowodu osobistego,
Obywatelstwo , płeć, nazwisko
rodowe, imię ojca - matki współmałżonka, nazwisko po zawarciu małżeństwa, rysopis, daty
unieważnienia aktów stanu cywilnego, daty i numeru aktów stanu
cywilnego, daty godziny i miejsca
zgonów, daty i numery orzeczeń
sądów ustalających ojcostwo, zaprzeczających ojcostwo, przysposabiających dziecko, daty miejsce
i treści zagranicznych aktów stanu cywilnego,

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą,
udostępnianie
wyłącznie
podmiotom
upoważnionym na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie
dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010
r., o dowodach osobistych
(Dz.U. 2010 nr 167 poz. 1131 z
późn. zm.)
uwzględniająca zmiany po
01.03.2015 r.,
Art. 29 ust. 1-3 ustawy z dnia 6
sierpnia 2010 r., o dowodach
osobistych (Dz.U. 2010 nr 167
poz. 1131)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach
prawa.

Osoby
zainteresowane
sprawami
związanymi z
dowodami
osobistym

nazwiska i imiona,imiona rodziców,data urodzenia,miejsce urodzenia,adres zamieszkania lub
pobytu,numer ewidencyjny PESEL, seria i numer dowodu osobistego, Obywatelstwo , płeć, nazwisko rodowe, imię ojca - matki
- współmałżonka, nazwisko po
zawarciu małżeństwa, rysopis,
daty unieważnienia aktów stanu
cywilnego, daty i numeru aktów
stanu cywilnego, daty godziny i
miejsca zgonów, daty i numery
orzeczeń sądów ustalających ojcostwo, zaprzeczających ojcostwo, przysposabiających dziecko, stan zdrowia, inne orzeczenia
wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą,
udostępnianie
wyłącznie
podmiotom
upoważnionym na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie
dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 24 września
2010 r., o ewidencji ludności
( Dz.U. 2010 nr 217 poz. 1427 z
późn. zm.)
uwzględniająca zmiany po
01.03.2015 r.,

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach
prawa.

Osoby
zainteresowane
wpisem do rejestru
mieszkańców,
zamieszkania
cudzoziemców oraz
osoby
zainteresowane
sprawami
związanymi z
dowodem
osobistym

nazwiska i imiona,imiona rodziców,data urodzenia,miejsce urodzenia,adres zamieszkania lub
pobytu,numer ewidencyjny PESEL, seria i numer dowodu osobistego, Obywatelstwo , płeć, nazwisko rodowe, imię ojca - matki
- współmałżonka, nazwisko po
zawarciu małżeństwa, rysopis,
daty unieważnienia aktów stanu
cywilnego, daty i numeru aktów
stanu cywilnego, daty godziny i
miejsca zgonów, daty i numery

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą,
udostępnianie
wyłącznie
podmiotom
upoważnionym na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
w zakresie systemu
ŹRÓDŁO - BUSC

Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
w zakresie systemu
ŹRÓDŁO - RDO

Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
w zakresie systemu
ŹRÓDŁO - PESEL
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orzeczeń sądów ustalających ojcostwo, zaprzeczających ojcostwo, przysposabiających dziecko, stan zdrowia, inne orzeczenia
wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym

39. WNIOSKI O
POTWIERDZENIE
PROFILU ZAUFANEGO
E-PROFIL
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:01.12.2015
Data ostatniej
aktualizacji informacji:
-Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO: - nie wymaga
zgłoszenia na
podstawie art. 43 ust 1a

Gmina Białe Błota
NIP: 554-284-17-96
REGON:000531430
Adres: ul. Szubińska
7, 86-005 Białe Błota
wyłącznie w zakresie
dokumentacji
papierowej

40.WNIOSKI O
DOFINANSOWANIE
KSZTAŁCENIA
MŁODOCIANEGO
PRACOWNIKA
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:01.12.2015
Data ostatniej
aktualizacji
informacji:8.11.2016
-Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO: - nie wymaga
zgłoszenia na
podstawie art. 43 ust 1a

Gmina Białe Błota
NIP: 554-284-17-96
REGON:000531430
Adres: ul. Szubińska
7, 86-005 Białe Błota
wyłącznie w zakresie
dokumentacji
papierowej i
elektronicznej

Nie
dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z
2005 r. Nr 64, poz. 565, z późn.
zm.);
2.Rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów 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);
3.Rozporządzenie Ministra
Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 27 kwietnia
2011 r. w sprawie zasad
potwierdzania, przedłużania
ważności, wykorzystania
i unieważniania profilu
zaufanego elektronicznej
platformy usług administracji
publicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr
93, poz. 547).

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach
prawa.

Osoby
zainteresowane
potwierdzeniem
profilu zaufanego
na platformie
ePUAP

Imię, nazwisko, numer PESEL, login, e-mail, nr telefonu

Zbieranie wyłącznie
od osób których
dane dotyczą,
udostępnianie
wyłącznie
podmiotom
upoważnionym na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie
dotyczy

Centrum Obsługi
Edukacji i Sportu w
Białych Błotach
ul. Czysta 1a,
NIP: 554-291-80-04 .;
REGON: 341266082

Ustawa z dnia 7 września 1991
r. o systemie oświaty (Dz. U. z
2004 r. nr 256, poz. 2572 t.j. ze
zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach
prawa.

Osoby (pracodawcy)
zainteresowane
dofinansowaniem
kształcenia
młodocianych
pracowników

Imię, nazwisko, adres zamieszkania, nazwa szkoły, zawód wyuczony, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, świadectwa pracy, nr telefonu, e-mail, numer PESEL

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą,
udostępnianie
wyłącznie
podmiotom
upoważnionym na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
w zakresie systemu
EPUAP

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011
r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2011 r. nr 205,
poz. 1206)
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41.KSIĘGOWOŚĆ
ZOBOWIĄZAŃ
PODATKOWYCH I
NIEPODATKOWYCH
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:17.03.2017
Data ostatniej
aktualizacji informacji:-Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO: - nie wymaga
zgłoszenia na
podstawie art. 43 ust 1a
42.EWIDENCJA OSÓB
PODLEGAJĄCYCH
SZCZEPIENIU HPV
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:17.03.2017
Data ostatniej
aktualizacji informacji:-Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO: - nie wymaga
zgłoszenia na
podstawie art. 43 ust 1a
43.EWIDENCJA
WNIOSKÓW O
ŚCIGANIE ZA
WYKROCZENIA
PRZEWIDZIANE W
PRZEPISACH PRAWA
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:17.03.2017
Data ostatniej
aktualizacji informacji:-Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO: - nie wymaga
zgłoszenia na
podstawie art. 43 ust 1a

Gmina Białe Błota
NIP: 554-284-17-96
REGON:000531430
Adres: ul. Szubińska
7, 86-005 Białe Błota
wyłącznie w zakresie
dokumentacji
papierowej i
elektronicznej

Nie
dotyczy

OŚRODEK Informatyki w
Bydgoszczy – Centrum
Edukacyjne Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 103
lok.215, 85-027
Bydgoszcz
KRS:0000369974

Gmina Białe Błota
NIP: 554-284-17-96
REGON:000531430
Adres: ul. Szubińska
7, 86-005 Białe Błota
wyłącznie w zakresie
dokumentacji
papierowej i
elektronicznej

Nie
dotyczy

Centrum Medyczne IKAR
Borowicz sp. jawna z
siedzibą przy ul.
Szubińska 32, 85-915
Bydgoszcz
NIP:: 9671181909
REGON: 093168810

Gmina Białe Błota
NIP: 554-284-17-96
REGON:000531430
Adres: ul. Szubińska
7, 86-005 Białe Błota
wyłącznie w zakresie
dokumentacji
papierowej i
elektronicznej

Nie
dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 29 września
1994 r., o rachunkowości
(t.j. Dz. U.2016.1047)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach
prawa.

Osoby fizyczne i
prawne
zobowiązane na
podstawie ustaw do
płatności podatków
lub na podstawie
ustaw i umów
cywilnych do
płatności innych
zobowiązań
niepodatkowych

Imię, nazwisko, adres, nr telefonu, nr konta bankowego

Zbieranie głównie
od osób których
dane dotyczą,
udostępnianie
wyłącznie
podmiotom
upoważnionym na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004
r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych ( t .j. Dz.
U. 2016.1793 )

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach
prawa.

Osoby fizyczne
które korzystają z
programu
finansowania
szczepień przeciwko
wirusowi HPV

Imię, nazwisko, adres , nr telefonu, numer PESEL

Zbieranie wyłącznie
od osób których
dane dotyczą,
udostępnianie
wyłącznie
podmiotom
upoważnionym na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997
r., o ochronie zwierząt (t. j. Dz.
U.2013.856 )

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach
prawa.

Osoby fizyczne
które popełniły
wykroczenia
przewidziane w
przepisach prawa

Imię, nazwisko, adres, nr telefonu, numer PESEL

Zbieranie od osób
których dane
dotyczą oraz z
innych źródeł niż
osoba której dane
dotyczą,
udostępnianie
wyłącznie
podmiotom
upoważnionym na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i opłatach
lokalnych (t.j. Dz. U.2016.716 )
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997
r. Ordynacja podatkowa
(t.j. Dz.U.2017.201 )

Ustawa z dnia 13 września
1996 r., o utrzymaniu czystości i
porządku
w
gminach
(t.j. Dz. U. 2016. 250 )
Ustawa z dnia 23 kwietnia
1964 r., Kodeks cywilny (t.j.
Dz. U.2017.459)

Załącznik nr 1 do Rejestru Zbiorów Danych Osobowych z dnia 22.06.2017r.
44.EWIDENCJA
WNIOSKÓW O
ODSZKODOWANIE Z OC
GMINY
Data wpisu informacji
do Rejestru
prowadzonego przez
ABI:17.03.2017
Data ostatniej
aktualizacji informacji:-Data Wpisu do rejestru
prowadzonego przez
GIODO: - nie wymaga
zgłoszenia na
podstawie art. 43 ust 1a

Gmina Białe Błota
NIP: 554-284-17-96
REGON:000531430
Adres: ul. Szubińska
7, 86-005 Białe Błota
wyłącznie w zakresie
dokumentacji
papierowej i
elektronicznej

Nie
dotyczy

Nie dotyczy

Zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r., o ochronie
danych
osobowych
(t.j.
Dz.U.2016. 922) art. 23 - Zgoda
osoby której dane dotyczą

Uzyskanie
odszkodowania
przez
poszkodowane
go

Osoby fizyczne lub
prawne, które
wnioskują o
uzyskanie
odszkodowania za
szkody wyrządzone
w związku z
użytkowaniem
mienia gminnego

Imię, nazwisko, adres, nr telefonu,numer PESEL, seria i numer
dowodu osobistego, seria i nr dowodu rejestracyjnego, marka pojazdu, vin pojazdu, nr rejestracyjny pojazdu,

Zbieranie wyłącznie
od osób których
dane dotyczą,
udostępnianie
wyłącznie
podmiotom
upoważnionym na
podstawie
przepisów prawa

Dane mogą być
udostępniane innym
podmiotom
uprawnionym na
podstawie przepisów
prawa

Agnieszka Piętka
/-/ Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Nie dotyczy

Nie dotyczy
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Historia zmian w rejestrze (§6 Rozp.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rodzaj zmiany

Data dokonania zmiany

Zakres zmiany

ZAŁOŻENIE REJESTRU

20.05.2015

ZAŁOŻENIE REJESTRU

Nowy wpis

20.05.2015

ZAŁOŻENIE REJESTRU

Aktualizacja

-

-

Wykreślenie

-

-

WPISANIE ZBIORU DO REJESTRU

27.11.2015

Dodany pod nr 39

Nowy wpis - Zbiór o nazwie „Wnioski o potwierdzenie profilu zaufanego E-Profil”

27.11.2015

Ujawnienie zbioru w rejestrze

Aktualizacja

-

-

Wykreślenie

-

-

WPISANIE ZBIORU DO REJESTRU

27.11.2015

Dodany pod nr 40

Nowy wpis - Zbiór o nazwie „Wnioski o dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika”

27.11.2015

Ujawnienie zbioru w rejestrze

Aktualizacja

-

-

Wykreślenie

-

-

USUNIĘCIE I PRZENIESIENIE BŁĘDNEGO WPISU

8.11.2016

Zbiór nr 2 z kolumny 11 do 4

Nowy wpis - sprostowanie informacji – wpis -nazwa podmiotu „Geopolis Polska”

8.11.2016

Sprostowanie kolumna 4

Aktualizacja-

-

-

Wykreślenie - w kolumnie o nazwie „Oznaczenie odbiory/kategorii odbiorców, którym dane
mogą być przekazywane” - nazwa podmiotu „Geopolis. Polska...”
USUNIĘCIE I PRZENIESIENIE BŁĘDNEGO WPISU

8.11.2016
8.11.2016

Wykreślenie błędnego wpisu kolumna
11
Zbiór nr 5 z kolumny 11 do 4

Nowy wpis - sprostowanie informacji – wpis -nazwa podmiotu „Geopolis Polska”

8.11.2016

Sprostowanie kolumna 4

Aktualizacja-

-

-

Wykreślenie - w kolumnie o nazwie „Oznaczenie odbiory/kategorii odbiorców, którym dane
mogą być przekazywane” - nazwa podmiotu „Geopolis. Polska...”
USUNIĘCIE I PRZENIESIENIE BŁĘDNEGO WPISU

8.11.2016
8.11.2016

Wykreślenie błędnego wpisu w
kolumnie 11
Zbiór nr 6 z kolumny 11 do 4

Nowy wpis - sprostowanie informacji – wpis -nazwa podmiotu „Geopolis Polska”

8.11.2016

Sprostowanie kolumna 4

Aktualizacja-

-

-

Wykreślenie - w kolumnie o nazwie „Oznaczenie odbiory/kategorii odbiorców, którym dane
mogą być przekazywane” - nazwa podmiotu „Geopolis. Polska...”
USUNIĘCIE I PRZENIESIENIE BŁĘDNEGO WPISU

8.11.2016
8.11.2016

Wykreślenie błędnego wpisu w
kolumnie 11
Zbiór nr 7 z kolumny 11 do 4

Nowy wpis - sprostowanie informacji – wpis -nazwa podmiotu „Geopolis Polska”

8.11.2016

Sprostowanie kolumna 4

Aktualizacja-

-

-

Wykreślenie - w kolumnie o nazwie „Oznaczenie odbiory/kategorii odbiorców, którym dane
mogą być przekazywane” - nazwa podmiotu „Geopolis. Polska...”
USUNIĘCIE I PRZENIESIENIE BŁĘDNEGO WPISU

8.11.2016
8.11.2016

Wykreślenie błędnego wpisu w
kolumnie 11
Zbiór nr 15 z kolumny 11 do 4

Nowy wpis - sprostowanie informacji – wpis -nazwa podmiotu „Geopolis Polska”

8.11.2016

Sprostowanie kolumna 4

Aktualizacja-

-

-

Wykreślenie - w kolumnie o nazwie „Oznaczenie odbiory/kategorii odbiorców, którym dane
mogą być przekazywane” - nazwa podmiotu „Geopolis. Polska...”
USUNIĘCIE I PRZENIESIENIE BŁĘDNEGO WPISU

8.11.2016
8.11.2016

Wykreślenie błędnego wpisu w
kolumnie 11
Zbiór nr 16 z kolumny 11 do 4

Nowy wpis - sprostowanie informacji – wpis -nazwa podmiotu „Geopolis Polska”

8.11.2016

Sprostowanie kolumna 4

Aktualizacja-

-

-

Wykreślenie - w kolumnie o nazwie „Oznaczenie odbiory/kategorii odbiorców, którym dane
mogą być przekazywane” - nazwa podmiotu - STIMO Niedzielski Sp.,„
USUNIĘCIE I PRZENIESIENIE BŁĘDNEGO WPISU

8.11.2016
8.11.2016

Wykreślenie błędnego wpisu w
kolumnie 11
Zbiór nr 17 z kolumny 11 do 4

Nowy wpis - sprostowanie informacji – wpis -nazwa podmiotu „„PUK CORIMP Spółka z. o.o.,

8.11.2016

Sprostowanie kolumna 4

Aktualizacja-

-

-

Wykreślenie - w kolumnie o nazwie „Oznaczenie odbiory/kategorii odbiorców, którym dane
mogą być przekazywane” - nazwa podmiotu „PUK CORIMP Spółka z. o.o., TARO Sp. z o.o.,

8.11.2016

Wykreślenie błędnego wpisu w
kolumnie 11

TARO Sp. z o.o., ZWIUK Sp. z.o.o., Sanitrans...”””
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ZWIUK Sp. z.o.o., Sanitrans...””
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

USUNIĘCIE I PRZENIESIENIE BŁĘDNEGO WPISU

8.11.2016

Zbiór nr 23 z kolumny 11 do 4

Nowy wpis - sprostowanie informacji – wpis -nazwa podmiotu „Geopolis Polska”

8.11.2016

Sprostowanie kolumna 4

Aktualizacja-

-

-

Wykreślenie - w kolumnie o nazwie „Oznaczenie odbiory/kategorii odbiorców, którym dane
mogą być przekazywane” - nazwa podmiotu „Geopolis. Polska...”
USUNIĘCIE I PRZENIESIENIE BŁĘDNEGO WPISU

8.11.2016
8.11.2016

Wykreślenie błędnego wpisu w
kolumnie 11
Zbiór nr 24 z kolumny 11 do 4

Nowy wpis - sprostowanie informacji – wpis -nazwa podmiotu „Geopolis Polska”

8.11.2016

Sprostowanie kolumna 4

Aktualizacja-

-

-

Wykreślenie - w kolumnie o nazwie „Oznaczenie odbiory/kategorii odbiorców, którym dane
mogą być przekazywane” - nazwa podmiotu „Geopolis. Polska...”
USUNIĘCIE I PRZENIESIENIE BŁĘDNEGO WPISU

8.11.2016
8.11.2016

Wykreślenie błędnego wpisu w
kolumnie 11
Zbiór nr 29 z kolumny 11 do 4

Nowy wpis - sprostowanie informacji – wpis -nazwa podmiotu „ Sputnik Software...”

8.11.2016

Sprostowanie kolumna 4

Aktualizacja-

-

-

Wykreślenie - w kolumnie o nazwie „Oznaczenie odbiory/kategorii odbiorców, którym dane
mogą być przekazywane” - nazwa podmiotu „Sputnik Software
USUNIĘCIE I PRZENIESIENIE BŁĘDNEGO WPISU

8.11.2016
8.11.2016

Wykreślenie błędnego wpisu w
kolumnie 11
Zbiór nr 34 z kolumny 11 do 4

Nowy wpis - sprostowanie informacji – wpis -nazwa podmiotu „Zakład Aktywności Zawodowej”

8.11.2016

Sprostowanie kolumna 4

Aktualizacja-

-

-

Wykreślenie - w kolumnie o nazwie „Oznaczenie odbiory/kategorii odbiorców, którym dane
mogą być przekazywane” - nazwa podmiotu „Zakład Aktywności Zawodowej”
USUNIĘCIE I PRZENIESIENIE BŁĘDNEGO WPISU

8.11.2016
8.11.2016

Wykreślenie błędnego wpisu w
kolumnie 11
Zbiór nr 40z kolumny 11 do 4

Nowy wpis - sprostowanie informacji – wpis -nazwa podmiotu „Centrum Obsługi Edukacji i
Sportu...:
Aktualizacja-

8.11.2016

Sprostowanie kolumna 4

-

-

Wykreślenie - w kolumnie o nazwie „Oznaczenie odbiory/kategorii odbiorców, którym dane
mogą być przekazywane” - nazwa podmiotu „Centrum Obsługi Edukacji i Sportu...”
AKTUALIZACJA WPISU

8.11.2016
8.11.2016

Wykreślenie błędnego wpisu w
kolumnie 11
Zbiór nr 21 kolumna 4

Nowy wpis - nazwa podmiotu „ Geopolis. Polska”

8.11.2016

Uzupełnienie kolumny

Aktualizacja

-

-

Wykreślenie -

-

-

AKTUALIZACJA WPISU

8.11.2016

Zbiór nr 22 kolumna 4

Nowy wpis - nazwa podmiotu „ Geopolis. Polska....”

8.11.2016

Uzupełnienie kolumny

Aktualizacja

-

-

Wykreślenie -

-

-

WPISANIE ZBIORU DO REJESTRU

17.03.2017

Dodany pod nr 41

Nowy wpis - zbiór o nazwie „Księgowość zobowiązań podatkowych i niepodatkowych”

17.03.2017

Ujawnienie zbioru w rejestrze

Aktualizacja-

-

-

Wykreślenie -

-

-

WPISANIE ZBIORU DO REJESTRU

17.03.2017

Dodany pod nr 42

Nowy wpis - zbiór o nazwie „Ewidencja osób podlegających szczepieniu HPV”

17.03.2017

Ujawnienie zbioru w rejestrze

Aktualizacja-

-

-

Wykreślenie -

-

-

WPISANIE ZBIORU DO REJESTRU

17.03.2017

Dodany pod nr 43

Nowy wpis - zbiór o nazwie „Ewidencja wniosków o ściganie za wykroczenia przewidziane w
przepisach prawa”
Aktualizacja-

17.03.2017

Ujawnienie zbioru w rejestrze

-

-

Wykreślenie -

-

-

WPISANIE ZBIORU DO REJESTRU

17.03.2017

Dodany pod nr 44

Nowy wpis - zbiór o nazwie „Ewidencja wniosków o odszkodowanie z oc gminy”

17.03.2017

Ujawnienie zbioru w rejestrze

Aktualizacja-

-

-

Wykreślenie -

-

-

Załącznik nr 2 do Rejestru Zbiorów Danych Osobowych z dnia 22.06.2017r.
22
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AKTUALIZACJA ZBIORU

17.03.2017

Zbiór nr 1 kolumna 5 i 8

Nowy wpis – dodatnie - „konkordat..” i „kodeks rodzinny i opiekuńczy...”
- dodanie- „inne orzeczenia wydane w postępowaniu sądowym lub administracyjnym”

17.03.2017

Aktualizacja- uaktualnienie podstawy - wpis - „t. j. Dz. U. Z 2016 . 2064 .”

17.03.2017

Wykreślenie - usunięcie nieaktualnej podstawy - „Dz. U. Nr 36, poz. 180 z późn. zm.”

17.03.2017

AKTUALIZACJA ZBIORU

22.06.2017

dodanie podstaw prawnych w kol. nr.
5
oraz
dodanie
zakresu
przetwarzanych danych w kol. nr .8
Aktualizacja podstawy prawnej
w ustawie „prawo o aktach...” kol. nr
5
Wykreślenie nieaktualnego wpisu w
ustawie „prawo o aktach...” kol. nr 5
Zbiór nr 35 kolumna 1,5,6 i 8

Nowy wpis – dodatnie - „oraz monitoring fonii w Urzędzie Gminy Białe Błota”
dodanie – celu przetwarzania „Podnoszenie jakości świadczonych usług ,zapewnienie materiału
dowodowego „
dodatnie – zakres zbieranych danych - dźwięk
Aktualizacja- uaktualnienie podstawy - wpis „ Art. 7 ustawy z dnia 19 marca 1990 r., o
Samorządzie gminnym ( Dz.U.2016. Poz. 446 t.) oraz zgoda osób których dane dotyczą”

22.06.2017

22.06.2017

Rozszerzenie nazwy zbioru w kol 1
Rozszerzenie
celu
przetwarzania
danych w kol 6 i zakresu danych w
kolumnie 8
Aktualizacja podstawy prawnej
kol. nr 5
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Wykreślenie -

-

-

AKTUALIZACJA ZBIORU

22.06.2017

Zbiór nr 42 kolumna 4

Nowy wpis – dodatnie - „Centrum Medyczne IKAR Borowicz ...”

22.06.2017

Wpisanie nazwy podmiotu w kolumnie
4

Aktualizacja-

-

-

Wykreślenie -

-

-

AKTUALIZACJA ZBIORU

22.06.2017

Zbiór nr 4 kolumna 4

Nowy wpis – dodatnie - „OŚRODEK Informatyki w Bydgoszczy – Centrum Edukacyjne...”

22.06.2017

Wpisanie nazwy podmiotu w kolumnie
4

Aktualizacja-

-

-

Wykreślenie -

-

-

AKTUALIZACJA ZBIORU

22.06.2017

Zbiór nr 41 kolumna 4

Nowy wpis – dodatnie - „OŚRODEK Informatyki w Bydgoszczy – Centrum Edukacyjne...”

22.06.2017

Wpisanie nazwy podmiotu w kolumnie
4

Aktualizacja-

-

-

Wykreślenie -

-

-

Agnieszka Piętka
/-/ Administrator Bezpieczeństwa Informacji

