REJESTR ZBIORÓW

Administrator Danych Krzysztof Filip
Dnia 1.07.2015 w podmiocie o nazwie Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
w Lęborku
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
z dnia 11 maja 2015 r.
w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru
zbiorów danych osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 719)

wdraża dokument o nazwie „Rejestr Zbiorów”.
Zapisy tego dokumentu wchodzą w życie
z dniem1.07.2015 r.
§1
Ilekroć w „Rejestrze Zbiorów” jest mowa o:
1. zbiorze danych - rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw danych o
charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy
zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie,
2. przetwarzaniu danych - rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych
osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie,
udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych,
3. systemie informatycznym - rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń,
programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych
w celu przetwarzania danych,
4. usuwaniu danych - rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub taką ich
modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą,
5. administratorze danych - rozumie się przez to organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub
osobę, o których mowa w art. 3, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych
osobowych,
6. administratorze bezpieczeństwa informacji – rozumie się przez to osobę wyznaczoną przez
Administratora Danych w celu nadzorowania i przestrzegania zasad ochrony, o których
mowa w ust. 1, chyba, że Administrator Danych sam wykonuje te czynności.
7. podmiocie – rozumie się przez to spółkę prawa handlowego, podmiot gospodarczy nie
posiadający osobowości prawnej, jednostkę budżetową;

§2
Do zadań powołanego i zgłoszonego do GIODO ABI należy prowadzenie rejestru zbiorów danych
przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust.
1, zawierającego nazwę zbioru oraz informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2-4a i 7. (Art.
36a ust. 2 pkt 2). Prowadzenie Rejestru zbiorów określa załącznik nr 1 do rejestru zbiorów. Historię
zmian dokonanych w rejestrze odnotowuje się w załączniku nr 2 do rejestru zbiorów.

§3
Rejestr, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jest jawny. Przepis art. 42 ust. 2 stosuje się
odpowiednio.(Art. 36a ust. 3)
§4
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym „Rejestrze Zbiorów” mają zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych osobowych

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Mizińska Arleta

Księga Rejestrowa

Załącznik do „Rejestru Zbiorów” nr 1 zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 1 czerwca 2015 r.

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie
1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej.
1

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu .
1.07.2015 r.

3. Nazwa zbioru danych .
Dane właścicieli wspólnot mieszkaniowych

4. Oznaczenie Administratora Danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz
numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu nadany.
Nazwa Administratora Danych: Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lęborku
Adres siedziby Administratora Danych: ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork
Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: REGON 770949400

5. Oznaczenie przedstawiciela Administratora Danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i
adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego
podmiotu.
Nazwa przedstawiciela Administratora Danych …nie dotyczy……………………..…………………………...............
Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych ………nie dotyczy………………………………………………

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na
podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania –
w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi.
Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ………………nie dotyczy…………………………
Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych …………………nie dotyczy…………................

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych.
Umowa o administrowanie

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze.
Realizacja umowy

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze .
Mieszkańcy i właściciele mieszkań należących do Wspólnot Mieszkaniowych

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze.
Imię, nazwisko, adres, telefon, nr aktu notarialnego, pesel, nip, przypis miesięczny, powierzchnia lokalu, nr
dowodu osobistego, akt zgonu, liczba- imiona- nazwiska osób do wspólnego zamieszkania.

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są
zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą .
Księgi wieczyste oraz od osób których dane dotyczą

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru
są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku.

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być
przekazywane.
…………………………nie dotyczy……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego .
………………………nie dotyczy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................

16. Uwagi.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Mizińska Arleta

Księga Rejestrowa

Załącznik do „Rejestru Zbiorów” nr 1 zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 1 czerwca 2015 r.

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie
1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej.
2

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu.
1.07.2015

3. Nazwa zbioru danych .
Dane lokatorów TBS.

4. Oznaczenie Administratora Danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz
numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu nadany.
Nazwa Administratora Danych: Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lęborku
Adres siedziby Administratora Danych: ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork
Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: REGON 770949400

5. Oznaczenie przedstawiciela Administratora Danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i
adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego
podmiotu.
Nazwa przedstawiciela Administratora Danych …nie dotyczy……………………..…………………………...............
Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych ………nie dotyczy………………………………………………

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania –
w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi.
Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ………………nie dotyczy…………………………
Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych …………………nie dotyczy…………................

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych.
Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa społecznego Dz.U.
1995, Nr 133, poz.654

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze.
Dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze.
Mieszkańcy mieszkań należących do LTBS

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze.

Imię, nazwisko, adres, telefon, pesel, nip, powierzchnia lokalu, nr dowodu osobistego, akt zgonu,
zaświadczenia o zarobkach, miejsca pracy, liczba- imiona- nazwiska osób do wspólnego zamieszkania.

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są
zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą .
od osób których dane dotyczą

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa .
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku.

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być
przekazywane.
…………………………nie dotyczy……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego .
………………………nie dotyczy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................

16. Uwagi.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Mizińska Arleta

Księga Rejestrowa

Załącznik do „Rejestru Zbiorów” nr 1 zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 1 czerwca 2015 r.

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie
1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej.
3

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu .
1.07.2015

3. Nazwa zbioru danych .
Dane właścicieli wspólnot lokalowych.

4. Oznaczenie Administratora Danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz
numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu nadany.
Nazwa Administratora Danych: Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lęborku
Adres siedziby Administratora Danych: ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork
Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: REGON 770949400

5. Oznaczenie przedstawiciela Administratora Danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i
adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego
podmiotu.
Nazwa przedstawiciela Administratora Danych …nie dotyczy……………………..…………………………...............
Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych ………nie dotyczy………………………………………………

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na
podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania –
w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi.
Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ………………nie dotyczy…………………………
Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych …………………nie dotyczy…………................

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych.
Umowa o administrowanie

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze.
Realizacja umowy

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze.
Właściciele lokali użytkowych należących do Wspólnoty Lokalowej

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze.

Imię, nazwisko, adres lokalu, adres zamieszkania, nr aktu notarialnego, telefon, pesel, nip, regon,
powierzchnia lokalu, nr dowodu osobistego, przypis miesięczny, nr faktur

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są
zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą .
od osób których dane dotyczą

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru
są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa .
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku.

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być
przekazywane.
…………………………nie dotyczy……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego .
………………………nie dotyczy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................

16. Uwagi.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Mizińska Arleta

Księga Rejestrowa

Załącznik do „Rejestru Zbiorów” nr 1 zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 1 czerwca 2015 r.

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie
1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej.
4

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu .
1.07.2015

3. Nazwa zbioru danych .
Dane użytkowników niebędących właścicielami WM, WL, oraz lokatorami TBS.

4. Oznaczenie Administratora Danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz
numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu nadany.
Nazwa Administratora Danych: Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lęborku
Adres siedziby Administratora Danych: ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork
Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: REGON 770949400

5. Oznaczenie przedstawiciela Administratora Danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i
adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego
podmiotu.
Nazwa przedstawiciela Administratora Danych …nie dotyczy……………………..…………………………...............
Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych ………nie dotyczy………………………………………………

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na
podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania –
w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi.
Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ………………nie dotyczy…………………………
Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych …………………nie dotyczy…………................

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych.
Umowa o administrowanie

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze.
Realizacja umowy

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze.
Użytkownicy mieszkań, najemcy, dzierżawcy

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze.
Imię, nazwisko, adres, telefon, nip, regon, nazwa firmy, dane dotyczące lokali, termin najmu, umowy najmu.

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są
zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą .
od osób których dane dotyczą

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru
są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa .
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być
przekazywane.
…………………………nie dotyczy……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego .
………………………nie dotyczy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................

16. Uwagi.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Mizińska Arleta

Księga Rejestrowa

Załącznik do „Rejestru Zbiorów” nr 1 zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 1 czerwca 2015 r.

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie
1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej.
5

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu .
1.07.2015 r.

3. Nazwa zbioru danych .
Umowy na lokale użytkowe, dzierżawy terenu

4. Oznaczenie Administratora Danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz
numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu nadany.
Nazwa Administratora Danych: Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lęborku
Adres siedziby Administratora Danych: ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork
Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: REGON 770949400

5. Oznaczenie przedstawiciela Administratora Danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i
adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego
podmiotu.
Nazwa przedstawiciela Administratora Danych …nie dotyczy……………………..…………………………...............
Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych ………nie dotyczy………………………………………………

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania –
w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi.
Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ………………nie dotyczy…………………………
Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych …………………nie dotyczy…………................

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych.
Umowa o administrowanie

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze.
Realizacja umowy

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze .
Najemcy i dzierżawcy lokali użytkowych, terenów

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze.
Imię, nazwisko, adres, telefon, nip, regon, nazwa firmy, dane dotyczące lokali, termin najmu, umowy najmu.

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są
zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
od osób których dane dotyczą

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa .
Nie dotyczy

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być
przekazywane.
…………………………nie dotyczy……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego .
………………………nie dotyczy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................

16. Uwagi.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Mizińska Arleta

Księga Rejestrowa

Załącznik do „Rejestru Zbiorów” nr 1 zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 1 czerwca 2015 r.

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie
1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej.
6

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu .
1.07.2015

3. Nazwa zbioru danych .
Wyciągi bankowe i blankiety wpłat kasowych

4. Oznaczenie Administratora Danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz
numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu nadany.
Nazwa Administratora Danych: Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lęborku
Adres siedziby Administratora Danych: ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork
Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: REGON 770949400

5. Oznaczenie przedstawiciela Administratora Danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i
adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego
podmiotu.
Nazwa przedstawiciela Administratora Danych …nie dotyczy……………………..…………………………...............
Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych ………nie dotyczy………………………………………………

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania –
w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi.
Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ………………nie dotyczy…………………………
Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych …………………nie dotyczy…………................

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych.
Umowa o administrowanie

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze.
Realizacja umowy

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze.
Wpłaty i wypłaty z rachunków bankowych i kasowych.

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze.
Imię, nazwisko, adres, nip, regon, nazwa firmy, kwoty, nr kont bankowych.

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są
zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą .
od osób których dane dotyczą

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa .
Nie dotyczy

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być
przekazywane.
…………………………nie dotyczy……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego .
………………………nie dotyczy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................

16. Uwagi.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Mizińska Arleta

Księga Rejestrowa

Załącznik do „Rejestru Zbiorów” nr 1 zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 1 czerwca 2015 r.

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie
1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej.
7

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu .
1.07.2015

3. Nazwa zbioru danych .
Faktury i noty obciążeniowe

4. Oznaczenie Administratora Danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz
numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu nadany.
Nazwa Administratora Danych: Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lęborku
Adres siedziby Administratora Danych: ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork
Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: REGON 770949400

5. Oznaczenie przedstawiciela Administratora Danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i
adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego
podmiotu.
Nazwa przedstawiciela Administratora Danych …nie dotyczy……………………..…………………………...............
Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych ………nie dotyczy………………………………………………

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania –
w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi.
Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ………………nie dotyczy…………………………
Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych …………………nie dotyczy…………................

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych.
Umowa o administrowanie

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze.
Realizacja umowy

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze .
Faktury i noty obciążeniowe osób należących do zasobów LTBS

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze.
Imię, nazwisko, adres, nip, regon, nazwa firmy, nazwa opłaty.

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są
zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą .
od osób których dane dotyczą

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa .
Nie dotyczy

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być
przekazywane.
…………………………nie dotyczy……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego .
………………………nie dotyczy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................

16. Uwagi.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Mizińska Arleta

Księga Rejestrowa

Załącznik do „Rejestru Zbiorów” nr 1 zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 1 czerwca 2015 r.

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie
1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej.
8

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu.
1.07.2015

3. Nazwa zbioru danych .
Windykacje

4. Oznaczenie Administratora Danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz
numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu nadany.
Nazwa Administratora Danych: Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lęborku
Adres siedziby Administratora Danych: ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork
Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: REGON 770949400

5. Oznaczenie przedstawiciela Administratora Danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i
adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego
podmiotu.
Nazwa przedstawiciela Administratora Danych …nie dotyczy……………………..…………………………...............
Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych ………nie dotyczy………………………………………………

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania –
w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi.
Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ………………nie dotyczy…………………………
Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych …………………nie dotyczy…………................

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych.
Umowa o administrowanie

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze.
Realizacja umowy

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze .
Osoby zadłużone, osoby które otrzymują upomnienia, osoby mające sprawy sądowe za niepłacenie czynszu.

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze.

Imię, nazwisko, adres, telefon, nip, regon, nr aktu notarialnego, pesel, powierzchnia lokalu u/m, wypis z ksiąg
wieczystych (numer), nakazy sądowe i komornicze, kwota długu, miejsce pracy

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są
zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą .
od osób których dane dotyczą

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa .
Nie dotyczy

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być
przekazywane.
…………………………nie dotyczy……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego .
………………………nie dotyczy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................

16. Uwagi.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Mizińska Arleta

Księga Rejestrowa

Załącznik do „Rejestru Zbiorów” nr 1 zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 1 czerwca 2015 r.

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie
1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej.
9

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu .
1.07.2015

3. Nazwa zbioru danych .
Odczyty

4. Oznaczenie Administratora Danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz
numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu nadany.
Nazwa Administratora Danych: Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lęborku
Adres siedziby Administratora Danych: ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork
Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: REGON 770949400

5. Oznaczenie przedstawiciela Administratora Danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i
adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego
podmiotu.
Nazwa przedstawiciela Administratora Danych …nie dotyczy……………………..…………………………...............
Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych ………nie dotyczy………………………………………………

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania –
w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi.
Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ………………nie dotyczy…………………………
Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych …………………nie dotyczy…………................

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych.
Umowa o administrowanie

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze.
Realizacja umowy

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze .
Osoby, które rozlicza LTBS z liczników ciepłej wody, zimnej i centralnego ogrzewania

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze.

Imię, nazwisko, adres, odczyt liczników ciepłej wody, odczyt liczników zimnej wody, odczyt licznika
centralnego ogrzewania

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są
zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą .
od osób których dane dotyczą

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa .
Nie dotyczy

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być
przekazywane.
…………………………nie dotyczy……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego .
………………………nie dotyczy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................

16. Uwagi.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Mizińska Arleta

Księga Rejestrowa

Załącznik do „Rejestru Zbiorów” nr 1 zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 1 czerwca 2015 r.

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie
1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej.
10

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu .
1.07.2015

3. Nazwa zbioru danych .
Dziennik korespondencyjny

4. Oznaczenie Administratora Danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz
numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu nadany.
Nazwa Administratora Danych: Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lęborku
Adres siedziby Administratora Danych: ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork
Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: REGON 770949400

5. Oznaczenie przedstawiciela Administratora Danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i
adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego
podmiotu.
Nazwa przedstawiciela Administratora Danych …nie dotyczy……………………..…………………………...............
Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych ………nie dotyczy………………………………………………

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania –
w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi.
Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ………………nie dotyczy…………………………
Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych …………………nie dotyczy…………................

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych.
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2.07.2004 r. Dz.U. 2004 , nr 173, poz. 1807

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze.
Dopełnienie obowiązków wynikających z prawa.

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze.
Osoby, które wystosowują pisma do LTBS

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze.
Imię, nazwisko, adres, telefon, nip, regon, nazwa firmy

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są
zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą .
od osób których dane dotyczą

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Nie dotyczy

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być
przekazywane.
…………………………nie dotyczy……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego.
………………………nie dotyczy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................

16. Uwagi.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Mizińska Arleta

Księga Rejestrowa

Załącznik do „Rejestru Zbiorów” nr 1 zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 1 czerwca 2015 r.

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie
1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej.
11

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu .
1.07.2015

3. Nazwa zbioru danych .
Pocztowe książki nadawcze

4. Oznaczenie Administratora Danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz
numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu nadany.
Nazwa Administratora Danych: Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lęborku
Adres siedziby Administratora Danych: ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork
Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: REGON 770949400

5. Oznaczenie przedstawiciela Administratora Danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i
adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego
podmiotu.
Nazwa przedstawiciela Administratora Danych …nie dotyczy……………………..…………………………...............
Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych ………nie dotyczy………………………………………………

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania –
w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi.
Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ………………nie dotyczy…………………………
Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych …………………nie dotyczy…………................

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych.
brak

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze.
Prowadzenie rejestru przesyłek nadawanych

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze .
Osoby, które otrzymują przesyłkę pocztową

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze.
Imię, nazwisko, adres, nazwa firmy

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są
zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą .
od osób których dane dotyczą

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa .
Nie dotyczy

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być
przekazywane.
…………………………nie dotyczy……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego .
………………………nie dotyczy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................

16. Uwagi.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Mizińska Arleta

Księga Rejestrowa

Załącznik do „Rejestru Zbiorów” nr 1 zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 1 czerwca 2015 r.

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie
1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej.
12

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu.
1.07.2015

3. Nazwa zbioru danych .
Umowy na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych

4. Oznaczenie Administratora Danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz
numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu nadany.
Nazwa Administratora Danych: Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lęborku
Adres siedziby Administratora Danych: ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork
Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: REGON 770949400

5. Oznaczenie przedstawiciela Administratora Danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i
adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego
podmiotu.
Nazwa przedstawiciela Administratora Danych …nie dotyczy……………………..…………………………...............
Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych ………nie dotyczy………………………………………………

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania –
w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi.
Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ………………nie dotyczy…………………………
Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych …………………nie dotyczy…………................

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych.
Ustawa z dnia 26.06.1974 Kodeks pracy Dz.U.1974, nr 24, poz. 141

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze.
Prowadzenie ewidencji kilometrówki. Dopełnienie obowiązków wynikających z prawa

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze.
Osoby zatrudnione w LTBS posiadające kilometrówkę,

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze.
Imię, nazwisko, marka samochodu, nr rejestracyjny samochodu, dane dotyczące auta, kwota ryczałtu.

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są
zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą .
od osób których dane dotyczą

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa .
Nie dotyczy

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być
przekazywane.
…………………………nie dotyczy……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego.
………………………nie dotyczy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................

16. Uwagi.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Mizińska Arleta

Księga Rejestrowa

Załącznik do „Rejestru Zbiorów” nr 1 zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 1 czerwca 2015 r.

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie
1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej.
13

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu .
1.07.2015

3. Nazwa zbioru danych .
Dane dotyczące Kasy zapomogowo-pożyczkowej

4. Oznaczenie Administratora Danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz
numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu nadany.
Nazwa Administratora Danych: Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lęborku
Adres siedziby Administratora Danych: ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork
Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: REGON 770949400

5. Oznaczenie przedstawiciela Administratora Danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i
adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego
podmiotu.
Nazwa przedstawiciela Administratora Danych …nie dotyczy……………………..…………………………...............
Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych ………nie dotyczy………………………………………………

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania –
w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi.
Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ………………nie dotyczy…………………………
Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych …………………nie dotyczy…………................

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych.
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych Dz.U. nr 55, poz.234,Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych w zakładach pracy (Dz. U.
Nr 100 poz. 502 z późn. zm.)

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze.
Dopełnienie obowiązków wynikających z prawa

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze .
Osoby należące do Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze.

Imię, nazwisko, adres zamieszkania, kwoty udzielonych pożyczek, kwoty wpłat, nr kont bankowych

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są
zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą .
od osób których dane dotyczą

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa .
Nie dotyczy

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być
przekazywane.
…………………………nie dotyczy……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego .
………………………nie dotyczy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................

16. Uwagi.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Mizińska Arleta

Księga Rejestrowa

Załącznik do „Rejestru Zbiorów” nr 1 zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 1 czerwca 2015 r.

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie
1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej.
14

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu .
1.07.2015

3. Nazwa zbioru danych .
Dane dotyczące rozrachunków z ZUS i Urzędem Skarbowym

4. Oznaczenie Administratora Danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz
numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu nadany.
Nazwa Administratora Danych: Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lęborku
Adres siedziby Administratora Danych: ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork
Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: REGON 770949400

5. Oznaczenie przedstawiciela Administratora Danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i
adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego
podmiotu.
Nazwa przedstawiciela Administratora Danych …nie dotyczy……………………..…………………………...............
Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych ………nie dotyczy………………………………………………

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania –
w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi.
Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ………………nie dotyczy…………………………
Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych …………………nie dotyczy…………................

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych.
Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości Dz. U. 1994, nr 121, poz. 591

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze.
Dopełnienie obowiązków wynikających z prawa

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze.
Osoby pracujące w LTBS

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze.
Imię, nazwisko, adres zamieszkania, pesel, nip, kwoty

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są
zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
od osób których dane dotyczą

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa .
Nie dotyczy

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być
przekazywane.
…………………………nie dotyczy……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego .
………………………nie dotyczy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................

16. Uwagi.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Mizińska Arleta

Księga Rejestrowa

Załącznik do „Rejestru Zbiorów” nr 1 zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 1 czerwca 2015 r.

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie
1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej.
15

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu .
1.07.2015

3. Nazwa zbioru danych .
Dane pracownicze płacowe

4. Oznaczenie Administratora Danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz
numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu nadany.
Nazwa Administratora Danych: Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lęborku
Adres siedziby Administratora Danych: ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork
Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: REGON 770949400

5. Oznaczenie przedstawiciela Administratora Danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i
adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego
podmiotu.
Nazwa przedstawiciela Administratora Danych …nie dotyczy……………………..…………………………...............
Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych ………nie dotyczy………………………………………………

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania –
w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi.
Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ………………nie dotyczy…………………………
Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych …………………nie dotyczy…………................

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych.
Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości Dz. U. 1994, nr 121, poz. 591

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze.
Dopełnienie obowiązków wynikających z prawa

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze .
Osoby pracujące w LTBS

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze.

Imię, nazwisko, telefon, adres zamieszkania, pesel, nip, imiona i nazwiska rodziców, certyfikaty, świadectwa
pracy, staż pracy, umowa o pracę, wynagrodzenia, zajęcia komornicze, zwolnienia lekarskie, absencja, nr
rachunków bankowych, świadczenia urlopowe, zaświadczenia lekarskie, szkolenia, świadectwa szkolne, nr
kont bankowych, nr dowodu osobistego, akt małżeństwa,

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są
zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą .
od osób których dane dotyczą

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa .
Nie dotyczy

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być
przekazywane.
…………………………nie dotyczy……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego .
………………………nie dotyczy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................

16. Uwagi.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Mizińska Arleta

Księga Rejestrowa

Załącznik do „Rejestru Zbiorów” nr 1 zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 1 czerwca 2015 r.

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie
1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej.
16

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu .
1.07.2015

3. Nazwa zbioru danych .
Dane pracownicze kadrowe

4. Oznaczenie Administratora Danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz
numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu nadany.
Nazwa Administratora Danych: Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lęborku
Adres siedziby Administratora Danych: ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork
Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: REGON 770949400

5. Oznaczenie przedstawiciela Administratora Danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i
adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego
podmiotu.
Nazwa przedstawiciela Administratora Danych …nie dotyczy……………………..…………………………...............
Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych ………nie dotyczy………………………………………………

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania –
w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi.
Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ………………nie dotyczy…………………………
Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych …………………nie dotyczy…………................

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych.
Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości Dz. U. 1994, nr 121, poz. 591

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze.
Dopełnienie obowiązków wynikających z prawa

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze.
Osoby zatrudnione w LTBS bądź pracujące kiedyś.

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze.

Imię, nazwisko, adres zamieszkania, pesel, nip, staż pracy, umowa o pracę, wynagrodzenia, zajęcia
komornicze, zwolnienia lekarskie, absencja, nr rachunków bankowych,

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są
zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą .
od osób których dane dotyczą

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa .
Nie dotyczy

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być
przekazywane.
…………………………nie dotyczy……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego .
………………………nie dotyczy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................

16. Uwagi.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Mizińska Arleta

Księga Rejestrowa

Załącznik do „Rejestru Zbiorów” nr 1 zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 1 czerwca 2015 r.

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie
1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej.
17

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu.
1.07.2015

3. Nazwa zbioru danych .
Ewidencja delegacji

4. Oznaczenie Administratora Danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz
numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu nadany.
Nazwa Administratora Danych: Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lęborku
Adres siedziby Administratora Danych: ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork
Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: REGON 770949400

5. Oznaczenie przedstawiciela Administratora Danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i
adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego
podmiotu.
Nazwa przedstawiciela Administratora Danych …nie dotyczy……………………..…………………………...............
Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych ………nie dotyczy………………………………………………

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania –
w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi.
Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ………………nie dotyczy…………………………
Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych …………………nie dotyczy…………................

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych.
Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości Dz. U. 1994, nr 121, poz. 591

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze.
Dopełnienie obowiązków wynikających z prawa

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze .
Osoby zatrudnione w LTBS i wysyłane na delegacje.

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze.
Imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr rejestracyjny pojazdu

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są
zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
od osób których dane dotyczą

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa .
Nie dotyczy

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być
przekazywane.
…………………………nie dotyczy……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego .
………………………nie dotyczy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................

16. Uwagi.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Mizińska Arleta

Księga Rejestrowa

Załącznik do „Rejestru Zbiorów” nr 1 zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 1 czerwca 2015 r.

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie
1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej.
18

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu .
1.07.2015

3. Nazwa zbioru danych .
Dane dotyczące przetargów i zamówień publicznych

4. Oznaczenie Administratora Danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz
numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu nadany.
Nazwa Administratora Danych: Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lęborku
Adres siedziby Administratora Danych: ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork
Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: REGON 770949400

5. Oznaczenie przedstawiciela Administratora Danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i
adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego
podmiotu.
Nazwa przedstawiciela Administratora Danych …nie dotyczy……………………..…………………………...............
Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych ………nie dotyczy………………………………………………

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania –
w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi.
Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ………………nie dotyczy…………………………
Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych …………………nie dotyczy…………................

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych Dz. U. 2004, nr 19, poz. 177

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze.
Dopełnienie obowiązków wynikających z prawa

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze .
Firmy startujące w przetargach organizowanych przez LTBS

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze.
Nazwa firmy, rodzaj zamówienia, kwota oferty, regon, nip, adresy, numery kont bankowych

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są
zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą .
od osób których dane dotyczą

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa .
Nie dotyczy

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być
przekazywane.
…………………………nie dotyczy……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego .
………………………nie dotyczy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................

16. Uwagi.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Mizińska Arleta

Księga Rejestrowa

Załącznik do „Rejestru Zbiorów” nr 1 zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 1 czerwca 2015 r.

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie
1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej.
19

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu .
1.07.2015

3. Nazwa zbioru danych .
Dziennik awarii

4. Oznaczenie Administratora Danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz
numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu nadany.
Nazwa Administratora Danych: Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lęborku
Adres siedziby Administratora Danych: ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork
Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: REGON 770949400

5. Oznaczenie przedstawiciela Administratora Danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i
adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego
podmiotu.
Nazwa przedstawiciela Administratora Danych …nie dotyczy……………………..…………………………...............
Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych ………nie dotyczy………………………………………………

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania –
w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi.
Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ………………nie dotyczy…………………………
Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych …………………nie dotyczy…………................

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych.
Umowa o administrowanie

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze.
Dopełnienie obowiązków wynikających z zawartej umowy

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze .
Osoby zgłaszające awarie na budynku

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze.
Imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon, adres

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są
zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
od osób których dane dotyczą

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa .
Nie dotyczy

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być
przekazywane.
…………………………nie dotyczy……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego .
………………………nie dotyczy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................

16. Uwagi.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Mizińska Arleta

Księga Rejestrowa

Załącznik do „Rejestru Zbiorów” nr 1 zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 1 czerwca 2015 r.

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie
1. Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej.
20

2. Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu .
01.07.2015

3. Nazwa zbioru danych .
Ewidencja wniosków o udostępnienie danych

4. Oznaczenie Administratora Danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz
numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu nadany.
Nazwa Administratora Danych: Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lęborku
Adres siedziby Administratora Danych: ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork
Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: REGON 770949400

5. Oznaczenie przedstawiciela Administratora Danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i
adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego
podmiotu.
Nazwa przedstawiciela Administratora Danych …nie dotyczy……………………..…………………………...............
Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych ………nie dotyczy………………………………………………

6. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania –
w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi.
Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ………………nie dotyczy…………………………
Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych …………………nie dotyczy…………................

7. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883

8. Cel przetwarzania danych w zbiorze.
Dopełnienie obowiązków wynikających z ustawy

9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze .
Osoby zgłaszające chęć otrzymania danych osobowych.

10. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze.
Imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon, adres

11. Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są
zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą .
od osób których dane dotyczą

12. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są
udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa .
Nie dotyczy

13. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być
przekazywane.
…………………………nie dotyczy……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego .
………………………nie dotyczy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15. Wzmianka o wykreśleniu wpisu.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................

16. Uwagi.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Mizińska Arleta

Historia Zmian w Rejestrze
Załącznik do „Rejestru Zbiorów” nr 2 zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Informacja o rodzaju zmiany
(zaznacz X)

Lp.

nowy
wpis

1.

aktualizacja

wykreślenie

data

__-__-____

2.

data

__-__-____

3.

data

__-__-____

4.

data

__-__-____

5.

data

__-__-____

6.

data

__-__-____

7.

data

__-__-____

8.

data

__-__-____

9.

data

__-__-____

Informacja o zakresie zmiany

