Załącznik Nr 2
do „Polityki bezpieczeństwa
danych osobowych
w Urzędzie Gminy Budzyń”

Struktura baz danych osobowych w Urzędzie Gminy Budzyń.

1. Wykaz przedpoborowych:
 nazwisko i imię, imię ojca
 data i miejsce urodzenia (dzień, miesiąc, rok, miasto urodzenia)
 seria i numer dowodu osobistego (tymczasowego dowodu osobistego lub
legitymacji)
 adres pobytu (stałego, czasowego ponad 2 miesiące)
 data zameldowania i miejsce poprzedniego pobytu stałego lub czasowego
 data wymeldowania i zgłoszone miejsce nowego pobytu
 data zgłoszenia się do rejestracji oraz pokwitowanie odbioru potwierdzenia
(dzień, miesiąc, rok, podpis)
 data zgłoszenia się do poboru i nr książeczki wojskowej
 uwagi

2. Wykaz poborowych:
 nazwisko i imię ojca (pesel)
 rok urodzenia
 miejsce stałego lub czasowego pobytu (miasto, ulica, mieszkanie, numer domu,
pobyt stały czy czasowy)
 data stawienia się do poboru (dzień i miesiąc)
 kategoria przydatności do służby wojskowej
 nr książeczki wojskowej
 uwagi, adnotacje dotyczące przyczyn dopisania lub skreślenia z listy, adnotacje o
odwołaniach, sprzeciwach, zmianie orzeczenia itp.

3. Oświadczenia o stanie majątkowym osób zobowiązanych do ich
składania.










miejscowość i dzień wypełnienia oświadczenia
imię i nazwisko, nazwisko rodowe
data i miejsce urodzenia
miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja
środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
papiery wartościowe
prowadzona działalność gospodarcza(forma prawna i przedmiot działalności)
przychód i dochód osiągnięty z prowadzonej działalności gospodarczej
zarządzana działalność gospodarcza (przedstawiciel, pełnomocnik, forma prawna,
przedmiot działalności)

 dochód z zarządzania działalnością gospodarczą
 działalność w spółkach handlowych(nazwa i siedziba spółki), czy jest członkiem
zarządu(od kiedy), czy jest członkiem rady nadzorczej(od kiedy), czy jest
członkiem komisji rewizyjnej(od kiedy), dochody osiągnięte z tego tytułu
 działalność w spółdzielniach, czy jest członkiem zarządu(od kiedy), czy jest
członkiem rady nadzorczej(od kiedy), czy jest członkiem komisji rewizyjnej(od
kiedy), dochody osiągnięte
 działalność w fundacjach prowadzących działalność gospodarczą, czy jest
członkiem zarządu(od kiedy), czy jest członkiem rady nadzorczej(od kiedy), czy
jest członkiem komisji rewizyjnej(od kiedy), dochody osiągnięte
 inne dochody z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej(z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu)
 dom(powierzchnia, wartość, tytuł prawny)
 mieszkanie(powierzchnia, wartość, tytuł prawny)
 gospodarstwo rolne(rodzaj, powierzchnia, wartość, rodzaj zabudowy, tytuł
prawny, dochód)
 inne nieruchomości(powierzchnia, wartość, tytuł prawny)
 udziały w spółkach handlowych (liczba, emitent udziałów, dochód)
 majątek nabyty od skarbu państwa, samorządu w drodze przetargu
 składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł
 zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 zł

4. Dziennik korespondencyjny.







imię i nazwisko lub nazwa nadawcy
data wysłania
data wpływu
znak pisma
informacja o sprawie
komu zlecono załatwienie

5. Ewidencja wniosków i wydanych zezwoleń na utrzymywanie psa rasy
uznanej za agresywną.






imię i nazwisko właściciela
adres
data wpływu wniosku
data wystawienia zezwolenia
dane dotyczące psa (imię, rasa)

6. Akta stanu cywilnego (Urząd Stanu Cywilnego w Budzyniu).
Akt urodzenia:
 dane dotyczące dziecka (nazwisko, imię(imiona), płeć, data urodzenia, miejsce
urodzenia)
 dane dotyczące rodziców(nazwisko, imię(imiona), nazwisko rodowe, data
urodzenia, miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania)

 dane dotyczące osoby(zakładu) zgłaszającego urodzenie(nazwisko i imię(nazwa
zakładu), miejsce zamieszkania(siedziba zakładu))
 przypiski
Akt małżeństwa:
 dane dotyczące osób zawierających małżeństwo(nazwisko, imię(imiona),
nazwisko rodowe, stan cywilny, data urodzenia, miejsce urodzenia, miejsce
zamieszkania)
 data i miejsce zawarcia małżeństwa
 dane dotyczące rodziców(nazwisko, imię(imiona), nazwisko rodowe)
 nazwisko noszone po zawarciu małżeństwa
 świadkowie(imię i nazwisko)
 przypiski
Akt zgonu:
 dane dotyczące osoby zmarłej(nazwisko, imię(imiona), nazwisko rodowe, stan
cywilny, data urodzenia, miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania)
 dane dotyczące daty i miejsca zgonu(data zgonu, godzina zgonu, miejsce zgonu,
data znalezienie zwłok, godzina znalezienia zwłok, miejsce znalezienia zwłok)
 dane dotyczące małżonka osoby zmarłej(nazwisko i imię(imiona), nazwisko
rodowe)
 dane dotyczące rodziców osoby zmarłej(imię(imiona),nazwisko rodowe)
 dane dotyczące osoby(zakładu) zgłaszającej zgon(nazwisko i imię(nazwa
zakładu), miejsce zamieszkania(siedziba zakładu))
 przypiski

7. Ewidencja Ludności Gminy Budzyń i dowody osobiste:
 nazwisko i imię
 numer ewidencyjny PESEL
 adres (kod terytorialny, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod
pocztowy)
 rodzaj zameldowania, data zameldowania, data wymeldowania
 płeć
 nazwisko rodowe
 imię ojca
 nazwisko ojca
 nazwisko rodowe ojca
 imię matki
 nazwisko rodowe matki
 dane o urodzeniu (data, miejsce urodzenia, USC: kod terytorialny, numer aktu
urodzenia, data wystawienia)
 stan cywilny, data zmiany, organ (kod terytorialny, nazwa organu, numer aktu),
małżonek (nazwisko rodowe, imię, nr PESEL, forma ustania małżeństwa)
 dokument tożsamości (rodzaj, seria i numer, data wystawienia/ważności,
wystawca: kod terytorialny, nazwa wystawcy)
 rysopis (wzrost w cm, kolor oczu, znak szczególny)
 obowiązek wojskowy, dokument wojskowy (seria i numer), stopień wojskowy
 obywatelstwo obce (data zmiany, podstawa prawna zmiany)
 data zgonu









USC aktu zgonu
uprawnienia wyborcze
status mieszkańca
data wprowadzenia rekordu
data ostatniej modyfikacji
wykształcenie
data przekroczenia granicy

8. Ewidencja osób, którym udzielono zezwolenia na wycinkę drzew





imię
nazwisko
nr działki
adres

9. Ewidencja osób, którym wydano zawiadomienia o nadaniu numeru
porządkowego nieruchomości.
 imię i nazwisko
 adres
 nr nieruchomości

10. Ewidencja osób, którym wydano decyzje o warunkach zabudowy,
zagospodarowania terenu.
 imię i nazwisko
 adres
 nr ewidencyjny działki

11.

Ewidencja gruntów i budynków.





12.

Imię i nazwisko lub nazwa
nr działki
powierzchnia
wartość

Ewidencja podatników i dłużników.

A. Program OPJ







imię i nazwisko
data urodzenia
imię ojca
imię matki
PESEL
NIP









kod pocztowy
miejscowość
ulica
nr domu
urząd skarbowy
województwo
rejon

B. Program GRUNTY





imię i nazwisko
adres(miejscowość, ulica, nr domu, rejon)
podatek od nieruchomości
podatek rolny(ha fizycznie, ha użytki, rolne, ha przeliczeniowe, podstawa
podatku,
 zobowiązanie)
 podatek leśny

13.

Plan urządzeń lasów niepaństwowych





14.

Rejestr użytkowników wieczystych







15.

imię i nazwisko
adres
nr działki
powierzchnia

imię i nazwisko
adres
nr działki
położenie działki
kwota do przypisu
powierzchnia

Rejestr umów dzierżawy










imię i nazwisko
data zawarcia umowy
data ważności umowy
adres
nr działki
kwota do przypisu
powierzchnia wydzierżawiona
rodzaj użytku
klasa

16.

Rejestr umów najmu lokali







17.

Rejestr skarg i wniosków.












18.

data wpływu
imię i nazwisko petenta, nazwa instytucji, redakcji
adres petenta instytucji
przedmiot skargi, zażalenia i odwołania
data zlecenia załatwienia
komu zlecono załatwienie
data wysłania do załatwienia
sposób załatwienia
data wysłania zawiadomienia
kogo zawiadomiono
uwagi

Akcyza










19.

imię i nazwisko lub nazwa najemcy
adres lokalu
nr działki
rodzaj umowy
rodzaj lokalu
powierzchnie (gruntu ogółem, lokalu itp.)

imię i nazwisko
adres
PESEL
rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość
numer
organ wydający dokument
użytki rolne w posiadaniu (we współposiadaniu)
użytki rolne razem
ilość zakupionego oleju

Kadry










PESEL
imię i nazwisko
nazwisko rodowe
data i miejsce urodzenia
płeć
adres stały(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)
dowód osobisty(seria, nr i rodzaj, wydany przez, data wydania)
imię ojca, imię matki
stan cywilny

 obowiązek wojskowy(dokument wojskowy, seria i numer, stopień wojskowy,
specjalność, ewidencja, przydział mobilizacyjny)
 nr legitymacji służbowej
 posiada gospodarstwo rolne
 emeryt/rencista
 obywatelstwo obce
 telefon, osoba kontaktowa
 wykształcenie, nazwa szkoły i rok
 staż pracy
 tytuł zawodowy
 zawód wyuczony zasadniczy
 zawód wykonywany
 ukończone kursy
 uzyskane kwalifikacje
 warunki zatrudnienia
 nieobecności w pracy
 historia pracy, kary, nagrody
 ubezpieczenia ZUS

20.

Płace
 imię i nazwisko
 dane płacowe
 numer konta

21. Ewidencja osób, zobowiązanych do uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami








22.

imię i nazwisko
PESEL
adres stały (miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)
nr telefonu
adres email
adres nieruchomości, na której powstają odpady
liczba osób zamieszkujących

Ewidencja osób, zgłoszonych do systemu SERWAL






imię i nazwisko
PESEL
adres stały (miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)
nr telefonu
adres email

23.

Rejestr osób zobowiązanych do świadczeń rzeczowych i osobistych





24.

imię i nazwisko
PESEL
adres stały (miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)
informacja o posiadanym pojeździe (marka, ładowność, pojemność skokowa
silnika)

Rejestr kurierów





imię i nazwisko
PESEL
adres stały (miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)
numer telefonu

25. Ewidencja osób, którym wydano decyzję w sprawie uznania żołnierza
za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny lub za
opiekuna





26.

Rejestr kandydatów na ławników






27.

imię i nazwisko
PESEL
adres stały (miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)
sytuacja rodzinna (imiona i nazwiska członków rodziny)

imię i nazwisko
imiona rodziców
PESEL
adres stały (miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)
zaświadczenie o niekaralności

Ewidencja zbiorników bezodpływowych
 imię i nazwisko
 adres (miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

28.

Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków
 imię i nazwisko
 adres (miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

29. Ewidencja osób, którym wydano decyzje o zmianie imienia lub
nazwiska
 imię i nazwisko








30.

Ewidencja osób, którym wydano zezwolenie na uprawę maku






31.

imiona i nazwiska rodowe rodziców
PESEL
adres stały (miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)
data i miejsce urodzenia
imię lub nazwisko po zmianie
stan cywilny

imię i nazwisko
PESEL
adres (miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)
lokalizacja działki
wielkość uprawy

Ewidencja wyrobów zawierających azbest
 imię i nazwisko
 adres (miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

32. Ewidencja decyzji ustalających jednorazową opłatę z tytułu wzrostu
wartości zbywanej nieruchomości w związku z uchwaleniem
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego





33.

imię i nazwisko
adres (miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)
numer działki
wysokość opłaty

Ewidencja decyzji o zajęcie pasa drogowego
 imię i nazwisko
 adres (miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

