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Lp

1 Renata Zając nie dotyczy nie dotyczy 23.10.2017

2 Archiwum Renata Zając nie dotyczy nie dotyczy 23.10.2017

Nazwa zbioru 
danych

Administrator 
danych

Administrator 
Bezpieczeńst
wa Informacji

Podstawa 
prawna 

upoważniająca 
do prowadzenia 
zbioru danych

Cel 
przetwarzani
a danych w 

zbiorze

Opis kategorii 
osób, których 

dane są 
przetwarzane 

w zbiorze

Zakres danych 
przetwarzanych 

w zbiorze

Sposób 
zbierania 

danych do 
zbioru

Sposób 
udostępniania 

danych ze 
zbioru

Odbiorcy 
lub 

kategorie 
odbiorców, 

którym 
dane mogą 

być 
udostępnia

ne

Informacje o 
przekazywaniu 

danych do państw 
trzecich

Data wpisu do 
rejestru zbioru/ 

data i zakres 
akualizacji

Dane osób 
ubiegąjących się 

o pracę

MIEJSKA SPÓŁKA 
SKO-EKO SP. Z 

O.O. 

Zgoda osoby, 
której dane 
dotyczą, na 

przetwarzanie 
danych jej 

dotyczących,

Prowadzenie 
rekrutacji

Uczestnicy 
rekrutacji

Imię, nazwisko, 
adres zamieszkania 
i do korespondencji, 

telefon, data i 
miejsce urodzenia , 
płeć, adres e-mail, 

wykształcenie, 
przebieg 

dotychczasowego 
zatrudnienia, 

zdjęcie

od osób, których 
dane dotyczą oraz 

z innych źródeł

Tylko podmiotom 
upoważnionym na 
mocy przepisów 

prawa

MIEJSKA SPÓŁKA 
SKO-EKO SP. Z 

O.O. 

Ustawa z dnia 14 
lipca 1983 r. o 
narodowym 

zasobie 
archiwalnym i 

archiwach (Dz.U. z 
2016 r., poz. 1506)

Archiwizacja 
dokumentów

Osoby, których 
dotyczą materiały 

archiwalne

Struktura 
wszystkich zbiorów

od osób, których 
dane dotyczą oraz 

z innych źródeł

Tylko podmiotom 
upoważnionym na 
mocy przepisów 

prawa
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3 Renata Zając nie dotyczy nie dotyczy 23.10.2017

4 Monitoring Renata Zając wizerunek nie dotyczy nie dotyczy 23.10.2017

5 Renata Zając nie dotyczy nie dotyczy 23.10.2017

Rejestr 
korespondencji 

MIEJSKA SPÓŁKA 
SKO-EKO SP. Z 

O.O. 

przetwarzanie jest 
niezbędne dla 
wypełnienia 

prawnie 
usprawiedliwionych 

celów 
realizowanych 

przez 
administratorów 

danych albo 
odbiorców danych, 
a przetwarzanie nie 

narusza praw i 
wolności osoby, 

której dane 
dotyczą.

Ewidencjonowa
nie poczty 

przychodządzej 
i wychodzącej

Osoby, które 
wysyłają albo 

otrzymują 
korespondencję

Imię, nazwisko, 
miejsce 

zamieszkania 
(adres do 

korespondencji), nr 
telefonu, adres e-
mail, Nazwa firmy, 
NIP firmy, adres 

firmy

od osób, których 
dane dotyczą oraz 

z innych źródeł

Tylko podmiotom 
upoważnionym na 
mocy przepisów 

prawa

MIEJSKA SPÓŁKA 
SKO-EKO SP. Z 

O.O. 

przetwarzanie jest 
niezbędne dla 
wypełnienia 

prawnie 
usprawiedliwionych 

celów 
realizowanych 

przez 
administratorów 

danych albo 
odbiorców danych, 
a przetwarzanie nie 

narusza praw i 
wolności osoby, 

której dane 
dotyczą.

Identyfikacja 
osób 

przebywających 
w zasięgu 

monitoringu

osoby 
przebywające w 
zasięgu kamer

od osób, których 
dane dotyczą

Tylko podmiotom 
upoważnionym na 
mocy przepisów 

prawa

Windykacje i 
sprawy sądowe

MIEJSKA SPÓŁKA 
SKO-EKO SP. Z 

O.O. 

Ustawa z dnia 17 
czerwca 1966 r. o 

postępowaniu 
egzekucyjnym w 

administracji (Dz.U. 
2014 poz. 1619 z 

późn. zm.)

Dopełnienie 
obowiązku 

wynikającego z 
ustawy

Dane osób 
fizycznych co do 
których wszczęto 

postępowanie 
egzekucyjne

Imię i nazwisko, 
adres 

zamieszkania, 
PESEL, numer 
telefonu, zakres 

windykacji, kwota 
zaległości

od osób, których 
dane dotyczą

Tylko podmiotom 
upoważnionym na 
mocy przepisów 

prawa
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