
Rejestr zbiorów danych osobowych  

Urzędu Gminy  w Ciężkowicach 

Nazwa zbioru Administrator 
danych/ 
Przedstawiciel (art. 
31a uodo) 

Podstawa 
prawna 
upoważniająca 
do prowadzenia  
zbioru danych 

Cel 
przetwarzania 
danych w 
zbiorze 

Kategorie osób, 
których dane są 
przetwarzane 

Zakres danych 
przetwarzanych w zbiorze 

Sposób 
zbierania 
danych do 
zbioru 

Sposób 
udostępniania 
danych ze zbioru/ 
oznaczenie 
odbiorcy 
(kategorii 
odbiorców) 

Przekaz. 
danych 
do 
państwa 
trzeciego 
(art. 7 
pkt 7) 

REJESTR WYBORCÓW 

GMINY CIĘŻKOWICE 

GMINA CIĘŻKOWICE 
ul. Tysiąclecia 19  
33-190 Ciężkowice 
Regon 000532317 / 
Nie dotyczy  

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

Dopełnienie 
obowiązków 
wynikających z 
przepisów prawa 

Osoby fizyczne 
posiadające prawo 
wyborcze - wyborcy 

Nazwiska i imiona, data 
urodzenia, adres zamieszkania 
lub pobytu, nr ewidencyjny 
PESEL, imię ojca, status wyborcy, 
adres pobytu stałego - 
konieczność wykazania stałości 
pobytu (zaświadczenie z miejsca 
pracy, umowa najmu, akt 
własności/nr księgi wieczystej) 

Od osób, 
których dane 
dotyczą 

Podmiotom 
upoważnionym z 
mocy prawa 

Nie 
dotyczy 

ZBIÓR DANYCH OSÓB 

ZAREJESTROWANYCH W 

SYSTEMIE 

INFORMATYCZNYM 

WSPOMAGAJĄCYM 

PROWADZENIE KSIĄG 

PAPIEROWYCH W 

URZĘDZIE STANU 

CYWILNEGO W 

CIĘŻKOWICACH 

GMINA CIĘŻKOWICE 

ul. Tysiąclecia 19  

33-190 Ciężkowice 

Regon 000532317 / 

Nie dotyczy  

Ustawa z dnia 28 
listopada 2014 r. 
prawo o aktach 
stanu cywilnego 
(Dz.U. 2014 poz. 
1741) 

Dopełnienie 
obowiązków 
wynikających z 
przepisów prawa 

Osoby których 
dotyczą 
sporządzane akty 
stanu cywilnego 

Nazwiska i imiona, imiona 
rodziców, miejsce urodzenia, 
data urodzenia, adres 
zamieszkania lub pobytu, nr 
ewidencyjny PESEL, 
wykształcenie, seria i nr dowodu 
osobistego, nazwiska rodowe 
rodziców, nazwisko , imiona i 
nazwisko rodowe współmałżonka 
 

Od osób, 
których dane 
dotyczą 

Podmiotom 
upoważnionym z 
mocy prawa 

Nie 
dotyczy 

REJESTR MIESZKAŃCÓW, GMINA CIĘŻKOWICE 

ul. Tysiąclecia 19  

33-190 Ciężkowice 

Regon 000532317 / 

Nie dotyczy  

Ustawa z 24 
września 2010 r. o 
ewidencji ludności – 
tekst jednolity 
(Dz.U. 2016 poz. 
722) 

Realizacja zadań 
ustawowych - 
prowadzenie 
ewidencji 
ludności i 
udostępnianie 
danych 

W rejestrze 
mieszkańców 
gromadzone są 
dane osób, które 
wykonały 
obowiązek 
meldunkowy na 
terenie Gminy 
CIĘŻKOWICE 

Nazwiska i imiona, imiona 
rodziców, miejsce urodzenia, 
data urodzenia, miejsce 
urodzenia, adres zamieszkania 
lub pobytu, nr ewidencyjny 
PESEL, seria i nr dowodu 
osobistego, 
nazwisko rodowe; nazwiska 
rodowe rodziców; kraj urodzenia; 
stan cywilny; oznaczenie aktu 
urodzenia i urzędu stanu 
cywilnego, w którym ten akt 
został sporządzony; płeć; 

Z innych źródeł 
niż od osób, 
których dane 
dotyczą 

Podmiotom 
upoważnionym z 
mocy prawa 

Nie 
dotyczy 



obywatelstwo albo status 
bezpaństwowca; imię i nazwisko 
rodowe małżonka, jeżeli został 
mu nadany; data zawarcia 
związku małżeńskiego, 
oznaczenie aktu małżeństwa i 
urzędu stanu cywilnego, w 
którym ten akt został 
sporządzony, data rozwiązania 
aktu małżeńskiego, sygnatura akt 
i oznaczenie sądu, który rozwiązał 
to małżeństwo, sygnatura akt i 
oznaczenie sądu, który ustalił 
nieistnienie małżeństwa, 
sygnatura akt i oznaczenie sądu, 
który unieważnił małżeństwo, 
data zgonu małżonka albo data 
znalezienia jego zwłok, 
oznaczenie aktu zgonu i urzędu 
stanu cywilnego, w którym ten 
akt został sporządzony; adres i 
data zameldowania na pobyt 
stały; kraj miejsca zamieszkania; 
kraj poprzedniego miejsca 
zamieszkania; data 
wymeldowania z miejsca pobytu 
stałego; adres i data 
zameldowania na pobyt czasowy 
oraz data upływu deklarowanego 
terminu pobytu; data 
wymeldowania z miejsca pobytu 
czasowego; data wyjazdu poza 
granice Rzeczypospolitej Polskiej 
trwającego dłużej niż 6 miesięcy i 
wskazanie kraju wyjazdu; data 
powrotu z wyjazdu poza granice 
Rzeczypospolitej Polskiej 
trwającego dłużej niż 6 miesięcy; 
data ważności ostatniego 
wydanego dowodu osobistego 
obywatela polskiego oraz 
oznaczenie organu wydającego 
dokument; seria, numer i data 
ważności ostatniego wydanego 
paszportu obywatela polskiego; 
seria, numer i data ważności 
dokumentu podróży 



cudzoziemca, w przypadku 
cudzoziemców, o których mowa 
w art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. a i b 
ustawy o ewidencji ludności, 
ważnego dokumentu podróży lub 
innego ważnego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość i 
obywatelstwo; data upływu 
deklarowanego przez 
cudzoziemca terminu pobytu; 
data zgonu albo data znalezienia 
zwłok cudzoziemca, numer aktu 
zgonu i oznaczenie urzędu stanu 
cywilnego, w którym ten akt 
został sporządzony 

REJESTR ZAMIESZKANIA 

CUDZOZIEMCÓW 

GMINA CIĘŻKOWICE 

ul. Tysiąclecia 19  

33-190 Ciężkowice 

Regon 000532317 / 

Nie dotyczy  

Ustawa z 24 
września 2010 r. o 
ewidencji ludności – 
tekst jednolity 
(Dz.U. 2016 poz. 
722) 

Realizacja zadań 
ustawowych - 
prowadzenie 
ewidencji 
ludności i 
udostępnianie 
danych 

W rejestrze 
zamieszkania 
cudzoziemców 
gromadzi się dane 
dotyczące 
cudzoziemców, 
którzy zameldowali 
się pobyt stały lub 
czasowy na terenie 
Gminy CIĘŻKOWICE 
oraz ich 
pełnomocników (o 
ile byli ustanowieni) 

Nazwiska i imiona, imiona 
rodziców, miejsce urodzenia, 
data urodzenia, miejsce 
urodzenia, adres zamieszkania 
lub pobytu, nr ewidencyjny 
PESEL, 
Kraj urodzenia; adres miejsca 
pobytu stałego; adres 
dotychczasowego miejsca pobytu 
stałego; adres nowego miejsca 
pobytu stałego; kraj 
poprzedniego miejsca 
zamieszkania; adres miejsca 
pobytu czasowego; deklarowany 
okres pobytu czasowego; adres 
dotychczasowego miejsca pobytu 
czasowego, o ile go posiadał; 
data powrotu z wyjazdu poza 
granice Rzeczypospolitej Polskiej; 
przewidywany okres pobytu poza 
granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej; data wyjazdu poza 
granice Rzeczypospolitej Polskiej; 
kraj wyjazdu; podpis właściciela 
lokalu lub innego podmiotu 
dysponującego tytułem prawnym 
do lokalu; nazwisko i imię 
pełnomocnika, o ile został 
ustanowiony; adres elektroniczny 
służący do doręczeń, jeżeli osoba 
dokonała wymeldowania z 
miejsca pobytu stałego lub 

Od osób, 
których dane 
dotyczą 

Podmiotom 
upoważnionym z 
mocy prawa 

Nie 
dotyczy 



czasowego przy wykorzystaniu 
dokumentu elektronicznego 

BAZA USŁUG STANU 

CYWILNEGO 

GMINA CIĘŻKOWICE 

ul. Tysiąclecia 19  

33-190 Ciężkowice 

Regon 000532317 / 

Nie dotyczy 

Ustawa z dnia 28 
listopada 2014 r. 
prawo o aktach 
stanu cywilnego 
(Dz.U. 2014 poz. 
1741) 

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa 

Osoby dla których 
właściwość 
miejscowa w 
sprawach rejestracji 
stanu cywilnego jest 
związana z 
okręgiem urzędu 
stanu cywilnego w 
Ciężkowicach 

Nazwiska i imiona, imiona 
rodziców, miejsce urodzenia, 
data urodzenia, adres 
zamieszkania lub pobytu, nr 
ewidencyjny PESEL, seria i nr 
dowodu osobistego 
Akt urodzenia: nazwisko, imiona  
i płeć dziecka, miejsce i data  
urodzenia dziecka, nazwiska,  
nazwiska rodowe rodziców,  
imiona, miejsce i datę urodzenia,  
miejsce zamieszkania każdego  
z rodziców w chwili urodzenia się  
dziecka, nazwisko, imię i miejsce  
zamieszkania zgłaszającego,  
dane dotyczące zakładu opieki  
zdrowotnej, jeżeli sporządzenie  
aktu następuje na podstawie  
zgłoszenia placówki,  
wykształcenie rodziców, dane  
dotyczące źródła utrzymania  
rodziców dziecka, określenie płci,  
ciężaru i długość dziecka,  
charakterystyka porodu. 
Akt małżeństwa: miejsce i data  
zawarcia, nazwiska i imiona  
świadków, nazwisko małżeństwa  
oraz nazwiska dzieci. 
Akt zgonu: data, godzina, miejsce  
i zgonu lub znalezienia zwłok  
oraz ich zewnętrzny wygląd,  
informacje o osobie zgłaszającej 
 zgon, zgon osoby o nieustalonej  
tożsamości: data, godzina,  
miejsce i okoliczności znalezienia 
zwłok oraz ich zewnętrzny  
wygląd, płeć oraz przypuszczalny  
rok urodzenia zmarłego,  
znaki szczególne zmarłego,  
opis odzieży oraz innych  
przedmiotów znalezionych przy  
zmarłym. 

 

   

  
 

Od osób, 
których dane 
dotyczą, z 
innych źródeł 
niż od osób, 
których dane 
dotyczą 

Podmiotom 
upoważnionym z 
mocy prawa 

Nie 
dotyczy 

ZBIÓR DANYCH GMINA CIĘŻKOWICE Ustawa z dnia 15 
listopada 1984 r. o 

Dopełnienie 
obowiązków 

Podatnicy podatku 
rolnego 

Nazwiska i imiona, imiona 
rodziców, data urodzenia, adres 

Od osób, 
których dane 

Podmiotom 
upoważnionym z 

Nie 
dotyczy 



PODATNIKÓW PODATKÓW 

GMINNYCH: ROLNEGO, OD 

NIERUCHOMOŚCI  i  

LEŚNEGO  

w GMINIE CIĘŻKOWICE,  

z obsługiwanym okresowo 

podzbiorem: 

OBSŁUGA ROLNIKÓW 

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 

ZWROT PODATKU 

AKCYZOWEGO 

ul. Tysiąclecia 19  

33-190 Ciężkowice 

Regon 000532317 / 

Nie dotyczy  

podatku rolnym – 
tekst jednolity Dz.U. 
2016 poz. 617 
Ustawa z dnia 12 
stycznia 1991 r. o 
podatkach i 
opłatach lokalnych 
– tekst jednolity 
(Dz.U. 2016 poz. 
716) 
Ustawa z dnia 30 
października 2002 r. 
o podatku leśnym – 
tekst jednolity 
(Dz.U. 2016 poz. 
374) 

określonych w 
przepisach prawa 

zamieszkania lub pobytu, nr 
ewidencyjny PESEL, seria i nr 
dowodu osobistego, nr 
identyfikacji podatkowej NIP, 
numer telefonu, informacja o 
innych orzeczeniach wydanych 
w postępowaniu sądowym 
lub administracyjnym 
 

dotyczą, z 
innych źródeł 
niż od osób, 
których dane 
dotyczą 

mocy prawa 

EWIDENCJA GOSPODARKI 

ODPADAMI - REJESTR 

WŁAŚCICIELI 

NIERUCHOMOŚCI GMINY 

CIĘŻKOWICE 

GMINA CIĘŻKOWICE 

ul. Tysiąclecia 19  

33-190 Ciężkowice 

Regon 000532317 / 

Nie dotyczy  

Ustawa z dnia 13 
września 1996 r. o 
utrzymaniu 
czystości i porządku 
w gminach tekst 
jednolity (Dz.U. 
2016 poz. 250) 

Realizacja 
obowiązków 
nałożonych na 
Gminę przepisami 
prawa 

Właściciele, 
najemcy, 
dzierżawcy, 
użytkownicy 
wieczyści 
nieruchomości 

Nazwiska i imiona, adres 
zamieszkania lub pobytu, nr 
ewidencyjny PESEL, nr 
identyfikacji podatkowej NIP, 
numer telefonu, rodzaj i typ 
nieruchomości, sposób władania 

Od osób, 
których dane 
dotyczą 

Podmiotom 
upoważnionym z 
mocy prawa 

Nie 
dotyczy 

PODATEK OD ŚRODKÓW 

TRANSPORTOWYCH 

GMINA CIĘŻKOWICE 

ul. Tysiąclecia 19  

33-190 Ciężkowice 

Regon 000532317 / 

Nie dotyczy  

Ustawa z dnia 12 
stycznia 1991 r. o 
podatkach i 
opłatach lokalnych 
– tekst jednolity 
(Dz.U. 2016 poz. 
716) 
 

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa 

Mieszkańcy gminy 
posiadający środki 
transportu 
kwalifikujące się do 
opodatkowania 

Nazwiska i imiona, adres 
zamieszkania lub pobytu, marka, 
numer rejestracyjny pojazdu 

Głównie od 
osób, których 
dane dotyczą 

Podmiotom 
upoważnionym z 
mocy prawa 

Nie 
dotyczy 

DODATKI MIESZKANIOWE GMINA CIĘŻKOWICE 

ul. Tysiąclecia 19  

33-190 Ciężkowice 

Regon 000532317 / 

Nie dotyczy  

Ustawa z dnia 2 
lipca 1994 r. o 
najmie lokali 
mieszkalnych i 
dodatkach 
mieszkaniowych 
(Dz.U. 1994 nr 105 
poz. 509) 

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa 

Mieszkańcy gminy 
spełniający warunki 
udzielania pomocy 
w tej formie 

Imiona i nazwiska, adres 
zamieszkania lub pobytu, data 
urodzenia, miejsce pracy, zawód, 
Wysokość zarobków, 
Sytuacja majątkowa i rodzinna 
Źródła utrzymania rodziny, 
Powierzchnia mieszkania lub 
budynku mieszkalnego 

Wyłącznie od 
osób, których 
dane dotyczą 

Podmiotom 
upoważnionym z 
mocy prawa 

Nie 
dotyczy 

ZBIÓR OŚWIADCZEŃ 

MAJĄTKOWYCH 

GMINA CIĘŻKOWICE 

ul. Tysiąclecia 19  

33-190 Ciężkowice 

Regon 000532317 / 

Nie dotyczy  

Ustawa z dnia 8 
marca 1990 r.  
o samorządzie 
terytorialnym - 
tekst jednolity 
(Dz.U. 2015 poz. 

1515) 

Pozyskanie 
danych o stanie 
majątkowym 
osób 
zobowiązanych 
do ich składania, 
w okresie 

Wójt (Burmistrz), 
zastępca wójta 
(burmistrza), 
sekretarz gminy, 
skarbnik gminy, 
kierownicy 
jednostek 

Imiona i nazwiska, adres 
zamieszkania lub pobytu, data 
urodzenia, miejsce pracy, zasoby 
pieniężne, nieruchomości (w tym 
domy, mieszkania, gospodarstwa 
rolne), udziały i akcje w spółkach 
handlowych, nabyte mienie 

Od osób, 
których dane 
dotyczą 

Podmiotom 
upoważnionym z 
mocy prawa 

Nie 
dotyczy 



Ustawa z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o 
ograniczeniu 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej przez 
osoby pełniące 
funkcje publiczne – 
tekst jednolity 
(Dz.U. 2006 nr 216 
poz. 1584) 

pełnienia przez 
nie funkcji 
publicznych 

organizacyjnych 
gminy, osób 
zarządzających i 
członków organu 
zarządzającego 
gminną osobą 
prawną i osób 
wydających decyzje 
administracyjne w 
imieniu wójta oraz 
radnych 

Skarbu Państwa, innej 
państwowej osoby prawnej, 
jednostek samorządu 
terytorialnego, ich związków lub 
od komunalnej osoby prawnej, 
informacje o działalności 
gospodarczej, członkostwie w 
zarządach, radach nadzorczych i 
komisjach rewizyjnych spółek, 
spółdzielni i fundacji, dochodach 
z zatrudnienia i działalności 
zarobkowej, mieniu ruchomym i 
zobowiązaniach osób 
pozostających w małżeńskiej 
wspólności majątkowej lub 
posiadających majątek odrębny 

KARTOTEKA PŁATNIKÓW 

OBSŁUGIWANYCH PRZEZ 

SYSTEM FAKTURA+ 

GMINA CIĘŻKOWICE 

ul. Tysiąclecia 19  

33-190 Ciężkowice 

Regon 000532317 / 

Nie dotyczy  

Ustawa z dnia 8 
marca 1990 r.  
o samorządzie 
terytorialnym - 
tekst jednolity 
(Dz.U. 2015 poz. 
1515), Ustawa z 
dnia 11 marca 2004 
r. o podatku od 
towarów i usług 
(Dz.U. 2016 poz. 
710) 

Egzekucja 
należności 
budżetowych, 
naliczanie opłat, 
wystawianie 
faktur zgodnie z 
przepisami, 

Osoby fizyczne, 
kontrahenci 

Nazwiska i imiona, adres 
zamieszkania lub pobytu, nr 
identyfikacji podatkowej NIP 

Od osób, 
których dane 
dotyczą 

Podmiotom 
upoważnionym z 
mocy prawa 

Nie 
dotyczy 

SYSTEM OBSŁUGI OKIENKA 

KASOWEGO URZĘDU 

GMINA CIĘŻKOWICE 

ul. Tysiąclecia 19  

33-190 Ciężkowice 

Regon 000532317 / 

Nie dotyczy  

Ustawa z dnia 29 
września 1994 r. o 
rachunkowości – 
tekst jednolity 
(Dz.U. 2013 poz. 
330) 

Przyjmowanie 
należności i 
wypłata 
zobowiązań w 
formie 
gotówkowej 

Osoby fizyczne, 
kontrahenci 

Nazwiska i imiona, adres 
zamieszkania lub pobytu, seria i 
nr dowodu osobistego 

Od osób, 
których dane 
dotyczą 

Podmiotom 
upoważnionym z 
mocy prawa 

Nie 
dotyczy 

ZBIÓR DANYCH 

KADROWYCH  

GMINA CIĘŻKOWICE 

ul. Tysiąclecia 19  

33-190 Ciężkowice 

Regon 000532317 / 

Nie dotyczy  

Rozporządzenie 
Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z 
dnia 28 maja 1996 
r. w sprawie 
zakresu 
prowadzenia przez 
pracodawców 
dokumentacji w 
sprawach 
związanych ze 

Realizacja 
obowiązku 
prowadzenia akt 
osobowych  

Pracownicy oraz 
stażyści  
i praktykanci 
odbywający staże i 
praktyki w urzędzie 

Imię, nazwisko, data i miejsce 
urodzenia, adres zamieszkania 
lub pobytu, korespondencji, 
numer telefonu, nazwisko 
rodowe, nazwisko panieńskie 
matki, imię ojca i matki, NIP, 
pesel, , seria i nr dowodu 
osobistego, wykształcenie, , stan 
cywilny, dane rodziców, umowy, 
nagrody, awans zawodowy, dane 
i zmiany płacowe, badania BHP, 

Od osób, 
których dane 
dotyczą 

Podmiotom 
upoważnionym z 
mocy prawa 

Nie 
dotyczy 



stosunkiem pracy 
oraz sposobu 
prowadzenia akt 
osobowych 
pracownika 

orzeczenia lekarskie,  książeczki 
zdrowia, okresy przerw w pracy 

ZBIÓR DANYCH 

PŁACOWYCH 

GMINA CIĘŻKOWICE 

ul. Tysiąclecia 19  

33-190 Ciężkowice 

Regon 000532317 / 

Nie dotyczy  

Rozporządzenie 
Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z 
dnia 28 maja 1996 
r. w sprawie 
zakresu 
prowadzenia przez 
pracodawców 
dokumentacji w 
sprawach 
związanych ze 
stosunkiem pracy 
oraz sposobu 
prowadzenia akt 
osobowych 
pracownika 

Prowadzenie 
wymaganej 
prawem 
dokumentacji 
płacowej 

Pracownicy oraz 
stażyści  
i praktykanci 
odbywający staże i 
praktyki w urzędzie 

Podstawowe dane osobowe 
(nazwisko, imiona, miejsce 
zamieszkania, adres do 
korespondencji), data urodzenia, 
PESEL, NIP, dane dowodu 
tożsamości, konto bankowe, 
stanowisko, tryb zatrudnienia, 
forma umowy, dane o stażu 
pracy, składniki wynagrodzenia, 
dane do rozliczeń podatkowych 

Od osób, 
których dane 
dotyczą 

Podmiotom 
upoważnionym z 
mocy prawa 

Nie 
dotyczy 

ZBIÓR DANYCH 

PROGRAMU „PŁATNIK” 

GMINA CIĘŻKOWICE 

ul. Tysiąclecia 19  

33-190 Ciężkowice 

Regon 000532317 / 

Nie dotyczy  

Ustawa z dnia 13 
października 1998 r. 
o systemie 
ubezpieczeń 
społecznych (Dz.U. 
2015 poz. 121), 
Ustawa z dnia 6 
lutego 1997 r. o 
powszechnym 
ubezpieczeniu 
zdrowotnym 

Realizacja 
obowiązków 
płatnika składek 
za 
ubezpieczonych 

Osoby zatrudnione 
w Urzędzie Gminy, 
zgłaszane do 
ubezpieczeń 
społecznych i 
zdrowotnych 

Imię, nazwisko, adres, data  
i miejsce urodzenia, pesel, imiona 
rodziców, nazwisko rodowe 
matki, seria i nr dowodu 
osobistego, imię i nazwisko 
członka rodziny 

Od osób, 
których dane 
dotyczą 

Podmiotom 
upoważnionym z 
mocy prawa 

Nie 
dotyczy 

ZBIÓR INFORMACJI O 

OSOBACH POSIADAJĄCYCH 

KONTA W SYSTEMIE 

KSIĘGOWOŚCI 

BUDŻETOWEJ 

GMINA CIĘŻKOWICE 

ul. Tysiąclecia 19  

33-190 Ciężkowice 

Regon 000532317 / 

Nie dotyczy  

Ustawa z dnia 29 
września 1994 r. o 
rachunkowości – 
tekst jednolity 
(Dz.U. 2013 poz. 
330) 

Prowadzenie 
rozliczeń 
finansowych osób 
fizycznych 
posiadających 
konta w systemie 
księgowości 
budżetowej 

Osoby fizyczne, 
kontrahenci 

Nazwiska i imiona, adres 
zamieszkania lub pobytu, nr 
identyfikacji podatkowej NIP 

Od osób, 
których dane 
dotyczą 

Podmiotom 
upoważnionym z 
mocy prawa 

Nie 
dotyczy 

 
ZBIÓR DANYCH OSÓB 
OBSŁUGIWANYCH W 
SYSTEMIE BANKOWOŚCI  
ELEKTRONICZNEJ 

GMINA CIĘŻKOWICE 
ul. Tysiąclecia 19  
33-190 Ciężkowice 
Regon 000532317 / 
Nie dotyczy 

Ustawa z dnia 29 
września 1994 r. o 
rachunkowości – 
tekst jednolity 
(Dz.U. 2013 poz. 
330) 

Przyjmowanie 
należności i 
wypłata 
zobowiązań w 
formie 
bezgotówkowej 

Osoby fizyczne, 
kontrahenci 

Nazwiska i imiona, adres 
zamieszkania lub pobytu 

Od osób, 
których dane 
dotyczą 

Podmiotom 
upoważnionym z 
mocy prawa 

 

 



Historia zmian w rejestrze (§6 Rozporządzenia MAiC w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych). 

Rodzaj zmiany Data dokonania zmiany Zakres zmiany 

Nowy wpis 15.06.16 Wpis wszystkich zbiorów 

Aktualizacja Nie dotyczy  

 


