Administrator Danych:

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Adres:

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Warszawska 119

REGON:

363103799

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
1. „PODATKI I OPŁATY”
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Z 20104 r. poz.
849 z późn. zm.), Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z
2015 r. poz. 613 z późn. zm.)
Zbiór danych osobowych jest przetwarzany przez następujące aplikacje wytworzone przez
INFOSYSTEM – Legionowo:
- KSZOB Win – system księgowości zobowiązań,
- OPLOK Win – system ewidencji opłat lokalnych,
- REJESTR Win – system ewidencji zakupu i sprzedaży, fakturowania i rozliczania faktur
VAT,
- DZIERŻAWY Win – system ewidencji i rozliczania opłat za dzierżawę.
Papierowa wersja:
- rejestr zaświadczeń
- rejestr spraw dotyczących decyzji ostatecznych
Nazwisko, imię, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu, województwo, powiat,
poczta, kod pocztowy, PESEL, dodatkowe adresy, informacje szczegółowe dotyczące sprawy.
2. „ZEZWOLENIA”
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz.
874 z późn. zm.)
Wykaz zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie
drogowym.
Nazwisko, imię, drugie imię, nazwisko rodowe, imię ojca, imię matki, obywatelstwo,
nazwisko rodowe matki, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu, województwo,
powiat, poczta, kod pocztowy, PESEL, NIP, NUSP, data urodzenia, miejsce urodzenia, płeć,
dodatkowe adresy, seria i numer dowodu osobistego, informacje szczegółowe dotyczące

sprawy.
3. „DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA”
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Z 2015 r., poz.
584).
Zbiór danych dotyczących Targowiska Miejskiego
Zbiór danych dotyczących parkingu przy ul. Farbiarskiej 3.
Nazwisko, imię, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu, województwo, powiat,
poczta, kod pocztowy,informacje szczegółowe dotyczące sprawy.
4. „ KADRY I PŁACE”
Elektroniczna:
Zbiór danych osobowych pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie
Mazowieckim jest przetwarzane przez następujące aplikacje :
– PŁACE Win – System Kadrowo – Płacowy wytworzony przez INFOSYSTEM Legionowo.
– PŁATNIK – Program do pełnej obsługi dokumentów ubezpieczeniowych i wymiany
informacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Papierowa:
– Zbiór danych osobowych pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w
Tomaszowie Mazowieckim,
– Rejestr czasu pracy, urlopów i zwolnień,
– Ewidencja umów zleceń, i umów o dzieło,
– Ewidencja Pełnomocnictw,
– Ewidencja osób biorących udział w szkoleniach,
– Ewidencja osób biorących udział w delegacjach,
– Ewidencja postępowań konkursowych na wolne stanowiska konkursowe.
– Zbiór akt osobowych pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie
Mazowieckim.
Nazwisko, imię, drugie imię, nazwisko rodowe, imię ojca, imię matki, obywatelstwo,
nazwisko rodowe matki, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu, województwo,
powiat, gmina, poczta, kod pocztowy, PESEL, NIP, NUSP, data urodzenia, miejsce
urodzenia, płeć, dodatkowe adresy, seria i numer dowodu osobistego, numery kont
bankowych, wykształcenie, ukończone uczelnie, tytuł naukowy, obowiązek obronny,terminy
badań lekarskich okresowych, szkolenia, historia zatrudnienia, osoby na utrzymaniu, dane –
składniki płacowe, informacje szczegółowe dotyczące sprawy.
5. „KSIĘGOWOŚĆ”
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn.
zm.).
Elektroniczna:
Zbiór danych osobowych „KSIĘGOWOŚĆ” jest przetwarzany przez aplikacje

wytworzoną przez INFOSYSTEM – Legionowo: BUDŻET Win – księgowość budżetowa
wraz z panowaniem.
Papierowa:
Zbiór danych osobowych o kontrahentach Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w
Tomaszowie Mazowieckim.
Nazwa (nazwisko, imię,), nazwa skrócona, NIP, miejscowość, ulica, numer domu, numer
lokalu, poczta, kod pocztowy, numer konta bankowego, telefon, fax, informacje szczegółowe
dotyczące sprawy.
6. „KONTAKTY”
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn.
zm.), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U.
z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).
- Zbiór danych teleadresowych kadry zarządzającej przedsiębiorstw współpracujących z
Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.
- Zbiór dokumentów związanych ze współpracą z instytucjami i jednostkami
organizacyjnymi.
Nazwisko i imię, stanowisko, adres służbowy telefon, adres e-mail, informacje szczegółowe
dotyczące sprawy.
7. „GOSPODARKA KOMUNALNA”
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z
2013 r. poz. 1399, 1593 z późn. zm.), Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i
chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2126 z późn. zm.), Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.), Ustawa z dnia 14
grudnia 2013 r. o odpadach. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), Ustawa z dnia 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.), Ustawa
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2013 r. poz. 1232 z
późn. zm.)
- Wykaz spraw związanych z zarządzaniem infrastrukturą techniczną miasta w zakresie
utrzymania czystości i porządku,
- Wykaz spraw związanych z zarządzaniem infrastrukturą techniczną w zakresie
infrastruktury technicznej,
– Ewidencja dysponentów grobów,
– Ewidencja dysponentów grobów – rezerwacja,
– Ewidencja osób załatwiających formalności pogrzebowe,
– Ewidencja osób dokonujących opłat z tytułu postawienia nagrobka,
– Ewidencja tablic reklamowych na terenie Cmentarza Miejskiego,
– Ewidencja osób dokonujących adopcji zwierząt ze Schroniska dla bezdomnych zwierząt.
Nazwisko, imię, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu, województwo, powiat,
poczta, kod pocztowy, PESEL, numer telefonu, informacje szczegółowe dotyczące sprawy.
8. „SKARGI I WNIOSKI”

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r.,
poz. 267 z późn. zm.).
Ewidencja skarg i wniosków wpływających do Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania
Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.
Nazwisko i imię, adres, informacje szczegółowe dotyczące sprawy.
9. „KORESPONDENCJA”
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn.
zm.)
Ewidencja pism wpływających do sekretariatu Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w
Tomaszowie Mazowieckim.
Nazwisko i imię (nazwa) , adres, informacje szczegółowe dotyczące sprawy.
10. „BHP”
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z poźn. zm.).
Ewidencja szkoleń BHP
Imię, nazwisko, stanowisko służbowe
11. „PRACOWNIK”
Podstawa prawna:
Ustawa z 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 167 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. Z
2015 r., poz. 111 z późn. zm.).
–
–

Zbiór danych osobowych o sytuacji rodzinno – materialnej prowadzonych do celów
socjalnych,
Zbiór deklaracji przynależności do pracowniczego ubezpieczenia grupowego.
Nazwisko, imię, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu, województwo, powiat,
poczta, kod pocztowy, PESEL, numer telefonu, informacje szczegółowe dotyczące
sprawy.

12. „EWIDENCJA GRUNTÓW”
ewidencja danych właścicieli gruntów i nieruchomości, GEOBID – Katowice.
– EWMAPA,
– EWOPIS.
Imię, nazwisko, adres, dane szczegółowe dotyczące sprawy

