REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie
62-060 Stęszew ul. Mosińska 15
Administrator Danych/siedziba/REGON
NIP: 7770006226
REGON: 630502975

Lp.

1

Nazwa zbioru danych osobowych

Odbiorcy usług
wodno-kanalizacyjnych
ZGKiM Stęszew

2

Najemcy gminnych zasobów
mieszkaniowych i lokali użytkowych

3

Odbiorcy pozostałych usług ZGKiM
Stęszew (np. rezerwacja stoiska
targowego)

4

Nadawcy/odbiorcy korespondsncji
rejestrowaniu w aplikacji
REGISTRATURA

5

6

Uprawnieni do otrzymywania
świadczeń z ZFŚS

Monitoring wizyjny

data rejestracji

26-05-2015

26-05-2015

26-05-2015

26-05-2015

26-05-2015

26-05-2015

data ostatniej
zmiany

rodzaj zmiany

zakres zmian

podmiot któremu
podstawa prawna przetwarzania danych
powierzono
osobowych
przetwarzanie danych

cel przetwarzania danych
osobowych

opis kategori
zakres danych przetwarzanych w
osób,których dane są
zbiorze
przetwarzane w zbiorze

sposób zbierania
danychdo zbioru

sposób udostepniania
danych ze zbioru

oznaczenie odbiorcy danych
lub kategorii odbiorców,
którym dane mogą być
przekazywane

informacja o przekazywaniu
danych do państwa trzeciego
w rozumieniu art. 7 pkt 7
ustawy

od osób których dane
dotyczą

na podstawie przepisów
prawa

Urząd Gminy i upoważniony
pracownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Stęszewie

nie są przekazywane

od osób których dane
dotyczą

na podstawie przepisów
prawa

Urząd Gminy i upoważniony
pracownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Stęszewie

nie są przekazywane

Urząd Gminy

nie są przekazywane

brak

art.23 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o ochronie
danych osobowych tj. przetwarzanie jest
niezbędne dla realizacji uprawnienia lub
spełnienia obowiązku wy n i kająceg o z
przepisu prawa ( ustawa z dnia 7 czerwca
2001 r . o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków) oraz
przetwarzanie jest konieczne do realizacji
umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest
jej stroną lub gdy jest to niezbędne do
podjęcia działań przed zawarciem umowy na
żądanie osoby, której dane dotyczą.

wydawanie warunków
przyłączenia nieruchomości
do sieci wodociągowej i/lub
kanalizacyjnej, uzgodnienie
projektów w zakresie
instalacji wodno kanalizacyjnej, zawieranie i osoby fizyczne
realizacja umów na usługi,
wystawianie faktur i
rozliczanie świadczonych
usług oraz dochodzenie i
windykacja rozliczeń z tytułu
prowadzonej działalności

brak

art.23 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o ochronie
danych osobowych tj. przetwarzanie jest
niezbędne dla realizacji uprawnienia lub
spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa (ustawa z dnia 20 grudnia
1996 r. o gospodarce komunalnej, ustawa z
dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali
mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych)

dopełnienie obowiązków
określonych w przepisach
prawa

osoby fizyczne

brak

art.23 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o ochronie
danych osobowych tj. przetwarzanie jest
niezbędne dla realizacji uprawnienia lub
spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa (ustawa z dnia 20 grudnia
1996 r. o gospodarce komunalnej)

dopełnienie obowiązków
określonych w przepisach
prawa

osoby fizyczne

numer klienta,
adres,
imię i nazwisko/ nazwa klienta,
numer NIP,

od osób których dane
dotyczą

na podstawie przepisów
prawa

brak

art.23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie
danych osobowych tj. jest to niezbędne dla
wypełnienia usprawiedliwionych celów
realizowanych przez administratora danych
albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie
narusza praw i wolności osoby której dane
dotyczą.

ewidencja pism
wpływających do Zakładu,
wniosków klientów oraz
kontrahentów, ewidencja
pism korespondencji
wychodzącej

osoby fizyczne

imię i nazwisko,
adres zamieszkania lub pobytu,
adres do korespondencji,
nr telefonu,
adres poczty elektronicznej,

od osób których dane
dotyczą

na podstawie przepisów
prawa

nie są przekazywane

rejestracja

brak

art.23 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie
danych osobowych tj. zgoda osoby, której
dane dotyczą na przetwarzanie danych
osobowych art.23 ust. 1 pkt. 2 ustawy o
dopełnienie obowiązków
ochronie danych osobowych tj. jest to
określonych w przepisach
niezbędne dla zrealizowania uprawnia lub
prawa
spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa - ustawa z dnia 04.03.1994 r.
o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych

pracownicy zakładu,
członkowie rodzin
pracowników, emeryci i
renciści (byli
pracownicy)

nazwiska i imiona,
imiona i nazwiska dzieci,
imiona i nazwiska współmałżonków,
daty urodzenia uprawnionych,
daty urodzenia dzieci,
adres zamieszkania lub pobytu,
numery ewidencyjne PESEL
uprawnionych,
numery ewidencyjne PESEL dzieci,

na podstawie przepisów
prawa

nie są przekazywane

rejestracja

HUNTERS
spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

art.23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie
danych osobowych tj. jest to niezbędne dla
wypełnienia usprawiedliwionych celów
zapewnienie bezpieczeństwa
realizowanych przez administratora danych osób i mienia (obiektów,
albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie wyposażenia, samochodów)
narusza praw i wolności osoby której dane
dotyczą.

osoby znajdujące się na
nagraniach
wizerunek, nr rejestracyjny
zarejestrowanych w
samochodu
obszarze monitorowania
obiektów

rejestracja

rejestracja

rejestracja

rejestracja
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numer klienta,
imię i nazwisko/nazwa klienta,
adres klienta,
numer NIP,

numer klienta,
adres najemcy,
imię i nazwisko/nazwa najemcy,
data urodzenia najemcy,
imię i nazwisko współlokatora,
data urodzenia współlokatora,

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

z innych źródeł niż
osoba, której dane
dotyczą

nie są przekazywane

