
 

 

Formularz nr 1 

WYKAZ ZBIORÓW OSOBOWYCH 

 

Administrator danych , adres jego siedziby, numer REGON Gmina Łambinowice - Urząd Gminy w Łambinowicach, ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice, REGON 000541078 

Administrator bezpieczeństwa informacji, adres jego siedziby Ewelina Szeremeta, 48-316 Łambinowice, ul. Tadeusza Zawadzkiego 29 

Lp. 
Nazwa zbioru i cel przetwarzania 

danych w zbiorze 
Podstawa prawna przetwarzania Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

Kategoria osób, którzy dane 

są przetwarzane 

Podmiot, któremu 

powierzono przetwarzanie 

danych 

1. 
Akta osobowe pracowników 

Urzędu Gminy w Łambinowicach – 

realizacja wymogu ustawowego 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) 

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data 
urodzenia, miejsce urodzenia, adres 
zamieszkania lub pobytu, PESEL,  daty 
urodzenia dzieci, imiona i nazwiska dzieci, stan 
zdrowia 

dane osobowe pracownika  Nie powierzono 

2. 
Opłaty lokalne - realizacja wymogu 

ustawowego 
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 716 ze zm.)  

imię i nazwisko, imiona rodziców, adres 

zamieszkania lub pobytu, PESEL 
dane osoby 064488/1999  

3. 
Ewidencja ludności i dowodów 

osobistych- realizacja wymogu 

ustawowego 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r o ewidencji ludności i dowodach 

osobistych (Dz. U. z 1984 r. Nr 32, poz. 174 ze zm.) 

imię i nazwisko, imiona rodziców, data 

urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, 

PESEL, zawód, wykształcenia, seria i numer 

dowodu osobistego, Nazwisko: panieńskie, 

z poprzedniego małżeństwa, rodowe 

Nazwisko i imię: ojca, matki, współmałżonka 

Stan cywilny 

Miejsce i godzina urodzenia 

Miejsce wystawienia i numer aktu urodzenia 

żony, męża 

dane osoby 064493/1999 



 

 

Data zawarcia związku małżeńskiego 

Wystawca dowodu osobistego 

Obowiązek wojskowy 

Stopień wojskowy 

Nazwa i numer wojskowego dokumentu 

osobistego 

Wystawca dokumentu wojskowego 

Data rozwodu 

4. 
Podatek rolny I leśny - realizacja 

wymogu ustawowego 

1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 617 ze zm.) 

2. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 788) 

imię i nazwisko, imiona rodziców, data 

urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, 

PESEL 

dane osoby 064489/1999  

5. 
Sekretariat – Zaświadczenia- 

realizacja wymogu ustawowego 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) 

imię i nazwisko, adres zamieszkania lub 

pobytu, miejsce pracy 
dane osoby 064433/1999 

6. 
Rejestr skarg i wniosków-realizacja 

wymogu ustawowego  

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) 

Imię i nazwisko, adres zamieszkania lub 

pobytu 
dane osobowe  064431/1999  

7. 
Sekretariat - Rejestr korespondencji 

– realizacja wymogu ustawowego 

1.Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1506 ze  zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. 
w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania 
i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów 
archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. 2002, Nr 167, 
poz. 1375) 

Imię i nazwisko, adres zamieszkania  dane osobowe  064432/1999  

8. 

Wykaz żołnierzy rezerwy 

wytypowanych do nadania 

przydziałów organizacyjno-

mobilizacyjnych do formacji OC -

realizacja wymogu ustawowego 

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

imię i nazwisko, imiona rodziców, data i 

miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub 

pobytu 

dane osoby 064424/1999  



 

 

9. 

Rejestr osób reklamowanych 

do obowiązku pełnienia czynnej 

służby wojskowej - realizacja 

wymogu ustawowego 

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

imię i nazwisko, PESEL, imiona rodziców, adres 

zamieszkania lub pobytu, stopień wojskowy 
dane osoby 064486/1999 

10. 
Sprawy wojskowe- realizacja 

wymogu ustawowego 

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

imię i nazwisko, imiona rodziców, data 

urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, 

PESEL, zawód, wykształcenia, seria i numer 

dowodu osobistego, stan zdrowia 

dane osoby 064490/1999 

11. 
Księgowość podatkowa- realizacja 

wymogu ustawowego 

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 599 ze zm.) 

imię i nazwisko, adres zamieszkania lub 

pobytu,  
dane osoby 064429/1999  

12. 
Urząd Stanu Cywilnego 

w Łambinowicach - realizacja 

wymogu ustawowego 

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu 

cywilnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2064) 

imię i nazwisko, imiona rodziców, data i 

miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub 

pobytu, PESEL, 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, 

płeć, stan cywilny, data i miejsce zawarcia 

małżeństwa, miejsce wystawienia i numer 

aktu urodzenia żony, męża, data, godzina, 

miejsce zgonu, odnalezienia zwłok, data zgonu 

męża matki, nazwisko, imię, adres osoby 

zgłaszającej zgon, numer aktu zgonu żony, 

męża, nazwisko i imię rodowe małżonka, 

nazwisko rodowe matki i ojca mężczyzny, 

kobiety, adnotacje o rozwodzie, nazwisko 

po zawarciu małżeństwa: mężczyzny, kobiety, 

numer i miejsce wydania dowodu osobistego 

mężczyzny, kobiety, data unieważnienia aktu 

małżeństwa, urodzenia, zgonu, imię nadane 

z urzędu, data i numer orzeczenia sądu 

dane osoby 064427/1999  



 

 

ustalającego ojcostwo, zaprzeczającego 

ojcostwo, przysposabiającego dziecko, 

imię i nazwisko osoby przysposabiającej 

dziecko, zmiana nazwiska dziecka 

13. 
Decyzje o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania przestrzennego 

-realizacja wymogu ustawowego 

Ustawa z dnia 27 marca 1994 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) 

imię i nazwisko, adres zamieszkania 

lub pobytu 
dane osoby 064426/1999  

14. 
Pozwolenie na budowę - realizacja 

wymogu ustawowego 

Ustawa  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 

z 2016 r. poz.290 ze zm.) 

imię i nazwisko, adres zamieszkania 

lub pobytu 
dane osoby 064425/1999  

15. 

Wykaz osób przeznaczonych 

i odpowiedzialnych za akcję 

kurierską - realizacja wymogu 

ustawowego 

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

imię i nazwisko, imiona rodziców, data 

urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu 
dane osoby 064487/1999  

16. 
Dodatki mieszkaniowe - realizacja 

wymogu ustawowego 

Ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych 

i dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 

ze zm.) 

imię i nazwisko, data urodzenia, adres 

zamieszkania lub pobytu, miejsce pracy 
dane osoby 

064428/1999 

 

17. 
System obsługi obywatela - 

realizacja wymogu ustawowego 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r o ewidencji ludności i dowodach 

osobistych (Dz. U. z 1984 r. Nr 32, poz. 174 ze zm.) 

imię i nazwisko, imiona rodziców, data 

urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, 

PESEL, seria i numer dowodu osobistego, 

miejsce urodzenia, numer telefonu, nazwisko 

rodowe, nazwisko rodowe matki, numer aktu 

urodzenia, data i numer aktu zgonu, wystawca 

dowodu osobistego 

dane osoby 000658/2002  

18. 
Ewidencja zezwoleń na 

prowadzenie sprzedaży alkoholu- 

realizacja wymogu ustawowego 

Ustawa z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487) 

imię i nazwisko, adres zamieszkania lub 

pobytu 
dane osoby 064492/1999 



 

 

19. 
Użytkowanie wieczyste - realizacja 

wymogu ustawowego 
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r., 
poz. 469 ze zm.) 

imię i nazwisko, adres zamieszkania lub 

pobytu, 
dane osoby 064434/1999  

20. Płace Milenium Zbiór danych osobowych pracowników urzędu 
imię i nazwisko, data i miejce urodzenia, adres 

zamieszkania lub pobytu, 
dane osoby Nie powierzono 

21. 
Wykaz uczestników projektu 

"Dobry Start" (POKL - 2010/2011) - 

realizacja wymogu ustawowego 

Dokumentacja projektowa 

imię i nazwisko, imiona rodziców, data 

urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, 

PESEL, wykształcenie, numer telefonu, adresy 

e-mail, szkołą, nr legitymacji szkolnej, 

oznaczenie klasy. , 

dane osoby 004112/2011 

22. 
Wykaz uczestników projektu 

"Dobry Start" (POKL) - realizacja 

wymogu ustawowego 

Dokumentacja projektowa 

imię i nazwisko, imiona rodziców, data 

urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, 

PESEL, wykształcenie, numer telefonu, adresy 

e-mail, szkołą, nr legitymacji szkolnej, 

oznaczenie klasy. , 

dane osoby 001711/2010 

23. 
Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych- 

realizacja wymogu ustawowego 

Ustawa z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487) 

imię i nazwisko, imiona rodziców, data 

urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, 

PESEL, miejsce pracy, wykształcenie, nałogi, 

inne orzeczenia 

dane osoby 001339/2013 

24. 
Postępowanie z odpadami innymi 

niż niebezpieczne- realizacja 

wymogu ustawowego 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1987 ze zm.) 

imię i nazwisko, adres zamieszkania lub 

pobytu, miejsce pracy 
dane osoby 001337/2013  

25. 

Decyzje o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia- 

realizacja wymogu ustawowego 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. 
U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 

imię i nazwisko, adres zamieszkania lub 

pobytu, numer telefonu 
dane osoby 001342/2013  



 

 

26. 
Decyzja na wycinkę drzew 

i krzewów- realizacja wymogu 

ustawowego 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t. j. Dz.U. 
z 2016 r., poz. 2134 ze zm.) 

imię i nazwisko, adres zamieszkania lub 

pobytu, numer telefonu, 
dane osoby 001334/2013 

27. 
Pozwolenie na posiadanie psa rasy 

uznanej za agresywną- realizacja 

wymogu ustawowego 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. 
z 2013 r., poz. 856 ze zm.)  

imię i nazwisko, adres zamieszkania lub 

pobytu 
dane osoby 001336/2013  

28. 
Uproszczony plan urządzania lasów 

niepaństwowych- realizacja 

wymogu ustawowego 

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 788) 

imię i nazwisko, adres zamieszkania lub 

pobytu 
dane osoby 001335/2013  

29. 
Oświadczenia majątkowe 

pracowników-realizacja wymogu 

ustawowego 

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (t. j. Dz.U z 2016 r., poz. 902 ze  zm.) 

Imię i nazwisko, nazwisko rodowe, data i 

miejsce urodzenia, adres zamieszkania 
dane osobowe pracownika  003150/2013 

30. 
Oświadczenia majątkowe Radnych– 

realizacja wymogu ustawowego 

Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 

z 2016 r., poz. 446 ze zm.) 

imię i nazwisko,  data urodzenia, miejsce 

urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, 

zawód 

dane osoby 003123/2013 

31. 
Ewidencja podatników (podatki)- 

realizacja wymogu ustawowego 

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 716 ze zm.) 
2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 617 ze zm.) 

3. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 788) 

imię i nazwisko, imiona rodziców, data 

urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, 

PESEL, NIP, numer telefonu 

dane osoby 001626/2013  

32. 
Decyzje o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego- 

realizacja wymogu ustawowego 

Ustawa z dnia 27 marca 1994 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) 

imię i nazwisko, adres zamieszkania 

lub pobytu, numer telefonu 
dane osoby 001620/2013  

33. 
Zbiór oraz rejestr podań i decyzji 

w sprawie umorzenia odsetek, 

rozłożenia na raty, odroczenia 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. 
U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.) 

imię i nazwisko, adres zamieszkania lub 

pobytu, NIP, miejsce pracy, numer telefonu 
dane osoby 001628/2013  



 

 

terminów płatności podatków: 

rolnego, leśnego 

i od nieruchomości- realizacja 

wymogu ustawowego 

34. 

Ewidencja dzierżawców 

i użytkowników wieczystych 

nieruchomości, opłaty za dzierżawę 

i użytkowanie wieczyste– realizacja 

wymogu ustawowego 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) 

imię i nazwisko, adres zamieszkania 

lub pobytu 
dane osoby 001635/2013  

35. 
Opłata eksploatacyjna – realizacja 

wymogu ustawowego 
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t. j. 
Dz.U. z 2016 r., poz. 1131 ze zm.) 

imię i nazwisko, data urodzenia, adres 

zamieszkania lub pobytu, NIP, numer 

ewidencyjny działki, numer koncesji 

dane osoby 001629/2013  

36. 
Ewidencja numeracji porządkowej 

nieruchomości– realizacja wymogu 

ustawowego 

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 ze zm.) 

imię i nazwisko, adres zamieszkania 

lub pobytu 
dane osoby 001632/2013 

37. 
Ewidencja podatników (księgowość 

zobowiązań)- realizacja wymogu 

ustawowego 

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 716 ze zm.) 
2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 617 ze zm.) 

3. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 788) 

imię i nazwisko, imiona rodziców, data 

urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, 

PESEL, NIP, numer telefonu 

dane osoby 001626/2013  

38. 
Postanowienia i decyzje 

o rozgraniczeniu nieruchomości– 

realizacja wymogu ustawowego 

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 ze zm.) 

imię i nazwisko, adres zamieszkania lub 

pobytu 
dane osoby 001642/2013 

39. 

Zbiór wypisów, wyrysów oraz opinii 

z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego- 

realizacja wymogu ustawowego 

Ustawa z dnia 27 marca 1994 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) 

imię i nazwisko, adres zamieszkania lub 

pobytu 
dane osoby 001624/2013  



 

 

40. 

Ewidencja osób podlegających 

obowiązkowi stawienia się 

do kwalifikacji wojskowej– 

realizacja wymogu ustawowego 

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1534 

ze zm.) 

imię i nazwisko, imiona rodziców, data 

urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, 

PESEL, seria i numer dowodu osobistego 

dane osoby 001650/2013 

41. 
Rejestr sprzedaży nieruchomości– 

realizacja wymogu ustawowego 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) 

imię i nazwisko, imiona rodziców, adres 

zamieszkania lub pobytu, PESEL, seria i numer 

dowodu osobistego 

dane osoby 001646/2013 

42. 
Ewidencja członków Ochotniczych 

Straży Pożarnych– realizacja 

wymogu ustawowego 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. 

j. Dz. U. z 2017 r., poz. 736) 

imię i nazwisko, imiona rodziców, data 

urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, 

PESEL, miejsce pracy 

dane osoby 001652/2013  

43. 
Decyzje w sprawie zmiany imion 

i nazwisk– realizacja wymogu 

ustawowego 

Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska 

(t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 10) 

imię i nazwisko, imiona rodziców, data 

urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, 

PESEL, seria i numer dowodu osobistego, 

numer telefonu 

dane osoby 001649/2013 

44. 
Decyzje zatwierdzające podziały 

nieruchomości– realizacja wymogu 

ustawowego 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) 

imię i nazwisko, adres zamieszkania lub 

pobytu, numer telefonu 
dane osoby 001644/2013 

45. 
Rejestr kontrahentów (SEFakNK 

2003)– realizacja wymogu 

ustawowego 

1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1047 ze zm.) 
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. 
U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) 

Imię i nazwisko, adres zamieszkania lub 
pobytu, PESEL, NIP, numer telefonu 

dane osoby 011141/2013 

46. 

Rejestr decyzji o urządzenie zjazdu 

indywidualnego z drogi gminnej i 

wewnętrznej– realizacja wymogu 

ustawowego 

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

imię i nazwisko, adres zamieszkania lub 

pobytu, numer telefonu 
dane osoby 011137/2013 



 

 

47. 
Zbiór decyzji zezwalających 

na zajęcie pasa drogowego– 

realizacja wymogu ustawowego 

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

Imię i nazwisko, adres zamieszkania lub 

pobytu 
dane osobowe pracownika  011140/2013  

48. 
Rejestr przesyłek wpływających 

i wychodzących– realizacja wymogu 

ustawowego 

1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1506 ze zm.) 
2. Rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2011 r.  Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego 
rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) 

imię i nazwisko,  imiona rodziców, data 
urodzenia, miejsce urodzenia, adres 
zamieszkania lub pobytu, NIP, seria i numer 
dowodu osobistego, numer telefonu 

dane osoby 011142/2013 

49. 
Ewidencja Radnych i Sołtysów– 

realizacja wymogu ustawowego 

Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 

z 2016 r., poz. 446 ze zm.) 

imię i nazwisko,  data urodzenia, miejsce 

urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, 

PESEL, NIP, zawód, numer telefonu 

dane osoby 011134/2013  

50. 

Decyzje i zezwolenia na lokalizację 

w pasie drogowym urządzeń 

infrastruktury technicznej– 

realizacja wymogu ustawowego 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 

z 2016 r., poz. 1440 ze zm.) 

imię i nazwisko, adres zamieszkania lub 

pobytu, NIP,  numer telefonu 
dane osoby 011135/2013  

51. 
Rejestr kontrahentów (ProSOD)– 

realizacja wymogu ustawowego 

1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1047 ze zm.) 
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. 
U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) 

Imię i nazwisko, adres zamieszkania lub 
pobytu, PESEL, NIP, numer telefonu 

dane osoby 011141/2013 

52. Płatnik ZUS 
Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu 

zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz.153 z późn. zm.) 

imię i nazwisko,  imiona rodziców, data 

urodzenia, miejsce urodzenia, adres 

zamieszkania lub pobytu, PESEL 

dane osoby Nie powierzono 

53. 
Rejestr Zamówień Publicznych– 

realizacja wymogu ustawowego 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 

imię i nazwisko,  adres zamieszkania lub 
pobytu, PESEL, NIP, miejsce pracy,  numer 
telefonu 

dane osoby 012643/2013 



 

 

54. 
Inwestycje Gminne– realizacja 

wymogu ustawowego 

1. Ustawa  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 
z 2016 r. poz.290 ze zm.) 
2. Ustawa z dnia 27 marca 1994 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 
ze zm.) 
3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t. j. Dz.U. z 
2017 r. poz. 459) 
4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 

imię i nazwisko,  adres zamieszkania lub 
pobytu, PESEL, NIP, seria i numer dowodu 
osobistego 

dane osoby 012644/2013 

55. 
Gospodarka nieruchomościami 

komunalnymi– realizacja wymogu 

ustawowego 

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) 
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t. j. 
Dz. U. z 2012r., poz. 83 ze zm.) 

imię i nazwisko, imiona rodziców,  adres 
zamieszkania lub pobytu, PESEL 

dane osoby 012645/2013 

56. 
Eksploatacja lokali mieszkalnych 

i użytkowych– realizacja wymogu 

ustawowego 

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t. j. 
Dz. U. z 2016 r., poz. 1610) 
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. 
U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) 

imię i nazwisko,   adres zamieszkania lub 
pobytu, seria i numer dowodu osobistego 

dane osoby 012642/2013 

57. 
Ewidencja miejscowości, ulic 

i adresów– realizacja wymogu 

ustawowego 

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 ze zm.) 

imię i nazwisko,  adres zamieszkania lub 
pobytu, PESEL, numer telefonu 

dane osoby 014933/2013 

58. Rejestr stanu cywilnego 
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu 

cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741, ze zm.) 
 dane osoby Nie powierzono 

59. Rejestr Dowodów Osobistych 

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (DzU z 

2010 r., Nr 167 poz.1131 ze zm.) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie 

prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych z dnia 20 listopada 

2014 r. (Dz. U z 2014 r., poz.1709), Rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz 

 dane osoby Nie powierzono 



 

 

sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów 

osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu z dnia 

29 stycznia 2015 r. (Dz.U z 2015 r., poz.212) 

60. PESEL 

Art. 23 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. 
U. Nr 217, poz. 1427, ze zm.) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 
2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL. 

 dane osoby Nie powierzono 

61. 
Rejestr zamieszkania 

cudzoziemców 

Ustawa z dnia 24 września 2010 r o ewidencji ludności (Dz.U. z 

2010r. Nr 217, poz. 1427 ze zm.) 
 dane osoby Nie powierzono 

62. Rejestr mieszkańców 
Ustawa z dnia 24 września 2010 r o ewidencji ludności (Dz.U. z 

2010r. Nr 217, poz. 1427 ze zm.) 
 dane osoby Nie powierzono 

63. Rejestr działalności regulowanej 
Ustawa z dnia 13.09.1996 o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t. j. Dz.U.2012.391) 
imię i nazwisko, NIP, miejsce pracy dane osoby Nie powierzono 

64. 
Program w sprawie usuwania 

wyrobów azbestowych 
Ustawa o odpadach (Dz.U.2013.21) imię i nazwisko dane osoby Nie powierzono 

65. 
Inwentaryzacja zbiorników 

bezodpływowych 

Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach 

(Dz.U.2012.391). 
imię i nazwisko dane osoby Nie powierzono 

66. Archiwum zakładowe 
Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673 ze  zm.) 
 dane osoby Nie powierzono 



 

 

67. 
Strona internetowa i BIP- realizacja 

wymogu ustawowego 
Zgoda pracownika Imię i nazwisko,  wizerunek  dane osobowe pracownika  Nie powierzono 

68. 
Świadczenie wychowawcze 500 

plus– realizacja wymogu 

ustawowego 

1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowaniu dzieci (Dz. U. 2016, poz. 195 ze zm.) 

2. Rozporządzenie z dnia 18 lutego 2016 r.  Ministra Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu 

postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. 

poz. 214) 

Nazwiska i imiona, data urodzenia, miejsce 
urodzenia,  adres zamieszkania lub pobytu, 
PESEL, numer telefonu, adres –e-mail, płeć, nr 
i seria dokumentu tożsamości, inne orzeczenia 
wydane w postępowaniu sądowym lub 
administracyjnym 

dane osoby 

012722/2016 
zgłoszenie OPS 

(zwolnione ustawowo 
z powierzania jednostkom 

podległym) 

69. 
Lista obecności w pracy- realizacja 

wymogu ustawowego 
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) 

Imię i nazwisko dane osobowe pracownika  Nie powierzono 

70. 
Dokumentacja dotycząca zwolnień 

lekarskich pracowników – realizacja 

wymogu ustawowego 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) 

nazwisko i imię, data urodzenia, adres 

zamieszkania, PESEL 
dane osobowe pracownika   Nie powierzono 

71. 
Rejestr wydanych delegacji – 

realizacja wymogu ustawowego 
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) 

nazwisko i imię dane osobowe pracownika  Nie powierzono 

72. 
Rejestr urlopów – realizacja 

wymogu ustawowego 
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) 

Imię i nazwisko  dane osobowe pracownika  Nie powierzono 

73. 
Dokumentacja szkoleń – realizacja 

wymogu ustawowego 
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) 

Imię i nazwisko dane osobowe pracownika  Nie powierzono 

74. 
Dokumentacja BHP pracowników- 

realizacja wymogu ustawowego 
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) 

Imię i nazwisko, data urodzenia i miejsce 

urodzenia  
dane osobowe pracownika  Nie powierzono 



 

 

75. 
Rejestr  umów ( umowy zlecenia, 

o dzieło) - realizacja wymogu 

ustawowego 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t. j. Dz.U. z 
2017 r. poz. 459) 

 

nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub 
pobytu, PESEL, NIP, REGON, seria i nr dowodu 
osobistego, nr telefonu, e-mail, numer konta 
bankowego, nr emerytury lub renty 

dane osobowe  Nie powierzono 

76. 
Książka kontroli – realizacja 

wymogu ustawowego 
Upoważnienie do kontroli organu kontrolującego  Imię i nazwisko dane osobowe  Nie powierzono 

77. 
Dokumentacja odbywanych staży, 

praktyk - realizacja wymogu 

własnego 

Zgoda osób 

imię i nazwisko, imię ojca i matki, data i 

miejsce urodzenia, adres zamieszkania,  PESEL, 

NIP, dokument tożsamości, numer telefonu, 

adres e-mail 

dane osoby Nie powierzono 

78. 
Ewidencja pieczęci, pieczątek 

i stempli – realizacja wymogu 

ustawowego 

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

z 2016 r. poz. 1047 ze zm.) 
Imię i nazwisko dane osobowe pracownika  Nie powierzono 

79. 
Dokumentacja osób chcących 

zatrudnić się w instytucji - realizacja 

wymogu własnego 

Zgoda osób  

imię i nazwisko, adres zamieszkania,  data 

urodzenia i miejsce urodzenia, wizerunek 

PESEL, NIP, adres e-mail, numer tel. 

dane osoby Nie powierzono 

80. Działalność gospodarcza 
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. 1829 ze zm.) 

Imię i nazwisko, adres zamieszkania, pesel, 

nip, regon, telefon  
dane osoby Nie powierzono 

81. 
Dokumentacja płacowa – realizacja 

wymogu ustawowego 

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

z 2016 r. poz. 1047 ze zm.) 

imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania,  

numer telefonu , dokument tożsamości 
dane osobowe pracownika  Nie powierzono 

82. 
Ubezpieczenie pracowników- 

realizacja wymogu własnego 
Zgoda pracownika 

Imię i nazwiska,  adres zamieszkania, imię ojca 

i matki, adres zamieszkania, miejsce 

urodzenia, PESEL , dane osobowe osoby 

uposażonej  

dane osobowe pracownika  Nie powierzono 



 

 

83. 
Rejestr wydanych zaświadczeń 

o zatrudnieniu i wynagrodzeniu – 

realizacja wymogu ustawowego 

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

z 2016 r. poz. 1047 ze zm.) 

Nazwiska i imiona, imię ojca, data urodzenia, 

miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub 

pobytu, PESEL, NIP, seria i nr dowodu 

osobistego 

dane osobowe pracownika  Nie powierzono 

84. 
Tablica ogłoszeń– realizacja 

wymogu własnego 
Zgoda  pracownika Imię i nazwisko dane osobowe pracownika Nie powierzono 

85. 

Księga inwentarzowa wraz 

 z dowodem przyjęcia środka 

trwałego – realizacja wymogu 

ustawowego 

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

z 2016 r. poz. 1047 ze zm.) 
Imię i nazwisko  dane osobowe pracownika  Nie powierzono 

86. 
Faktury - realizacja wymogu 

ustawowego 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) 

nazwisko, imię, adres zamieszkania, NIP, 
REGON 

dane osobowe  Nie powierzono 

87. 
Księga druków ścisłego 

zarachowania- realizacja wymogu 

ustawowego 

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

z 2016 r. poz. 1047 ze zm.) 
Imię i nazwisko dane osobowe pracownika  Nie powierzono 

88. 

Dokumentacja dot.   zamówień 

publicznych poniżej 30 tyś. Euro i 

powyżej 30 tyś. Euro - realizacja 

wymogu ustawowego 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 

imię i nazwisko, adres zamieszkania,  PESEL, 

NIP,  adres e-mail, numer telefonu 
dane osoby Nie powierzono 

89. 
Profil zaufany ePUAP– realizacja 

wymogu ustawowego 

1. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017r., 
poz. 570) 

2. Rozporządzenie MAiC z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zasad 
potwierdzania, przedłużania ważności, unieważniania oraz 
wykorzystywania i unieważniania profilu zaufania elektronicznego 
platformy usług administracji publicznej (Dz. U. poz. 778) 

Imię i  nazwisko, PESEL, numer telefonu, e-
mail, identyfikator użytkownika na koncie 
ePUAP 

dane osoby Nie powierzono  



 

 

90. 
Zgody na przetwarzanie danych– 

realizacja wymogu ustawowego 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) 

Imię i nazwisko adres udzielającego zgodę dane osobowe pracownika  Nie powierzono 

91. 

Rejestr planów miejscowych 

i wniosków o ich sporządzenie lub 

zmianę- realizacja wymogu 

ustawowego 

Ustawa z dnia 27 marca 1994 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) 

Imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr działki, 

której wniosek dotyczy 
dane osoby Nie powierzono 

92. 

Decyzje o opłacie z tytułu wzrostu/ 

obniżenia wartości nieruchomości 

w skutek uchwalenia/ zmiany 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego- 

realizacja wymogu ustawowego 

Ustawa z dnia 27 marca 1994 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) 

Imię i nazwisko, pesel, adres zamieszkania, nr 

nieruchomości 
dane osoby Nie powierzono 

93. 

Ewidencja wynajmowanych przez 

rolników pokoi i miejsca 

na ustawianie namiotów 

w prowadzonych przez nich 

gospodarstwach rolnych- realizacja 

wymogu ustawowego 

Ustawa  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t. j. 
Dz. U. z 2016 r., poz. 187 ) 

 

Imię i nazwisko, adres zamieszkania dane osoby Nie powierzono 

94. 
Dokumentacja dotycząca obrony 

cywilnej i ochrony ludności- 

realizacja wymogu ustawowego 

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

Nazwiska i imiona, imiona rodziców, data 
urodzenia, miejsce urodzenia, adres 
zamieszkania lub pobytu 

dane osoby Nie powierzono 

95. 
Dokumentacja dotycząca 

zarządzania kryzysowego- realizacja 

wymogu ustawowego 

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 209) 
Nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub 
pobytu, nr telefonu 

dane osoby Nie powierzono 

96. 
Baza dotacji dla organizacji pożytku 

publicznego- realizacja wymogu 

ustawowego 

Ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1817 ze zm.) 

Nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub 
pobytu 

dane osoby Nie powierzono 



 

 

97. 
Rejestr opiekunów dziennych- 

realizacja wymogu ustawowego 
Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 (tj. Dz. U. z 2016 poz. 157 ze 
zm.) 

Nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub 
pobytu, PESEL, NIP 

dane osoby Nie powierzono 

98. 
Świadczenia osobiste i rzeczowe na 

rzecz obrony kraju- realizacja 

wymogu ustawowego 

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

Nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub 
pobytu 

dane osoby Nie powierzono 

99. 
Osoby realizujące umowy 

dotyczące szkoleń, usług i 

remontów 

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

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8.10.2015 r. w sprawie 
szkolenia obronnego 

Ustawa prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) 

Nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub 
pobytu, PESEL, NIP 

dane osoby Nie powierzono 

100. Baza zakładów opieki zdrowotnej Ustawa o zdrowiu publicznym (tj. Dz. U z 2015 r. poz. 1916 ze zm.) 
Nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub 
pobytu, NIP 

dane osoby Nie powierzono 

101.

Dokumentacja z przyznaniem 

i wypłatą stypendium szkolnego 

oraz zasiłku szkolnego. 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 

2016 r. poz. 1943 ze zm.) 

imię i nazwisko, adres zamieszkania,  data 

urodzenia i miejsce urodzenia, PESEL, 

orzeczenia o niepełnosprawności, rodzaje 

uzależnień, stan zdrowia, numer tel. 

dane osoby 
umowa powierzenia z OPS 

w Łambinowicach 
004875/2017 

102.
Karta Dużej Rodziny– realizacja 

wymogu ustawowego 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie 
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla 
rodzin wielodzietnych (DZ. U poz. 755) 

Imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, 
PESEL, adres zamieszkania lub pobytu 

dane osoby 
umowa powierzenia z OPS 

w Łambinowicach 
004875/2017 

103.
Dokumentacja wypadków 

pracowników 

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu 
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
Dz. U. z 2015 r. poz. 1242 ze zm.) 

Imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, 
PESEL, adres zamieszkania lub pobytu, NIP, 
miejsce pracy, zawód, seria i nr dowodu 
osobistego, stan zdrowia. 

dane osoby 012751/2017 



 

 

 


