ZAŁĄCZNIK NR 6
DO ZARZĄDZENIA NR SM 0161/12/2015
KOMENDANTA
STRAŻY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
Z DNIA 20.10.2015R.

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PROWADZONY PRZEZ
ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI STRAŻY
MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
I. 3/2016 EWIDENCJA OBSŁUGI PRAWNEJ STRAŻY MIEJSKIEJ W BIELSKU - BIAŁEJ
(numer i nazwa zbioru danych osobowych)

L.p.

Rodzaj informacji

Wyszczególnienie

1

2
Oznaczenie administratora danych
i adres jego siedziby, REGON.

3

1.

2.

3.

4.

Oznaczenie przedstawiciela
administratora danych, o którym
mowa w art. 31a ustawy i adresu
jego siedziby lub miejsca
zamieszkania.
Oznaczenie podmiotu, któremu
powierzono przetwarzanie danych
ze zbioru na podstawie art. 31
ustawy i adres jego siedziby lub
miejsca zamieszkania.
Podstawa prawna
upoważniającego do
przeprowadzenia zbioru danych.

6.

Cel przetwarzania danych w
zbiorze.
Opis kategorii osób, których dane
są przetwarzane w zbiorze.

7.

Zakres danych przetwarzanych w
zbiorze.

5.

Komendant Straży Miejskiej
43 – 300 Bielsko - Biała, ul. Kołłątaja 10,
REGON 070676208

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach
gminnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1383 z późn. zm.)
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz.U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.)
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks
postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst
jednolity: Dz. U. 2013.395 z późn. zm.).
 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz 1619 późn. zm.).
Dopełnienie obowiązku wynikającego z przepisów
prawa.
Osoby fizyczne w stosunku do których prowadzone
są postępowania sądowe lub administracyjne.
Imię, nazwisko, nr PESEL, imiona rodziców, adres
zamieszkania lub pobytu, miejsce zatrudnienia,
nazwisko rodowe, inne orzeczenia wydane
w postępowaniu sądowym lub administracyjnym

1

8.
9.
10.

11.

12.
13.

Sposób zbierania danych do
zbioru.
Sposób udostępniania danych ze
zbioru.
Oznaczenie odbiorcy danych lub
kategorii odbiorców, którym dane
mogą być przekazywane.
Informacja dotycząca
ewentualnego przekazywania
danych do państwa trzeciego.
Data wpisu zbioru danych do
rejestru.
Data ostatniej aktualizacji
informacji dotyczącej zbioru.

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

Nie dotyczy

15. 04. 2016 r.

Historia zmian w „Rejestrze”

Lp.

Informacja o rodzaju
zmiany

Data dokonania
zmiany

Informacja o zakresie zmiany

2

