Załącznik nr1.7 do Polityki Bezpieczeństwa Ochorny Danych

Nr zbioru 1
Data wpisania zbioru: 29.09.2017

Rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony przez ABI

1
Nazwa zbioru
danych
osobowych

2
Administrator
danych:

3
3
Przedstawiciel
Administratora
danych o których
mowa w art.31a
ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r o
ochronie danych
osobowych

---------Zbiór danych
korespondencja
przychodząca i
wychodząca

Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
ul. Zgorzelecka 52
59-700 Bolesławiec
REGON: 021412901

4
Powierzenie
przetwarzania
danych
osobowych

6
5
Cel
Podstawa
przetwarzania
prawna
upoważniając danych w zbiorze
a do
prowadzenia
zbioru danych

7
Opis kategorii
osób, których
dane są
przetwarzane w
zbiorze

8
9
Sposób
Zakres
zbierania
danych
przetwarzany danych
ch w zbiorze do zbioru

--------art. 23 ustawy
ODO

Prowadzenie
korespondencji
służbowej w
Miejskim Ośrodku
Sportu i Rekreacji
w Sosnowcu.

Nadawcy i
odbiorcy
korespondencji

imię,
nazwisko,
adres

dane do
zbioru są
zbierane od
osób,
których
dotyczą

10
Dane do
zbioru będą
udostępniane:

dane ze zbioru nie
są udostępniane
innym
podmiotom niż
upoważnionym na
podstawie
przepisów prawa

11
Oznaczenie
odbiorcy
danych lub
kategorii
odbiorców,
którym dane
mogą być
przekazywane

12
Informacja
dotycząca
ewentualnego
przekazywania
danych do
państwa
trzeciego

---------

---------

Nr zbioru: 2
Data wpisania zbioru 29.09.2017
1
Nazwa
zbioru
danych
osobowych

Zbiór danych
osobowych
kontrahentów
i klientów

2
Administrator
danych

- Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
ul. Zgorzelecka 52
59-700
Bolesławiec
REGON:
021412901

3
Przedstawiciel
Administratora
danych o których
mowa w art. 31a
ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o
ochronie danych
osobowych
---------------

4
Powierzenie
przetwarzania
danych
osobowych

Sprzedaż usług
oferowanych
przez Ośrodek,
zakup materiałów
i usług na rzecz
Ośrodka

5
Podstawa prawna
upoważniająca do
prowadzenia
zbioru danych

Zgoda osoby,
której dane
dotyczą, na
przetwarzanie
danych jej
dotyczących

6
Cel
przetwarzania
danych w zbiorze

7
Opis kategorii
osób, których
dane są
przetwarzane
w zbiorze

8
Zakres danych
przetwarzanych
w zbiorze

9
Sposób
zbierania
danych do
zbioru

10
Dane do zbioru
będą
udostępniane

11
Oznaczenie
odbiorcy
danych lub
kategorii
odbiorców,
którym dane
mogą być
przekazywane

12
Informacja
dotycząca
ewentualnego
przekazywania
danych do państwa
trzeciego

imię, nazwisko,
adres,Nr
identyfikacji
podatkowej

Klienci
Miejskiego
Ośrodka Sportu
i Rekreacji w
Bolesławcu

dane ze zbioru
nie są
udostępniane
innym
podmiotom niż
upoważnionym na
podstawie
przepisów prawa

Dane do zbioru
są zbierane od
osób,których
dotyczą.

Dane ze zbioru
nie będą
udostępniane
podmiotom
innym, niż
upoważnione na
podstawie
przepisów
prawa.

-----------

----------

Nr zbioru: 3
Data wpisania zbioru 29.09.2017

1
Nazwa zbioru danych
osobowych

2
Administrator danych

3
Przedstawiciel
Administratora
danych o których
mowa w art. 31a
ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o
ochronie danych
osobowych

Zbiór danych
osobowych dokumenty ratowników

Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
ul. Zgorzelecka 52
59-700 Bolesławiec

--------

REGON: 021412901

4
Powierzenie
przetwarzania
danych osobowych

5
Podstawa prawna
upoważniająca do
prowadzenia zbioru
danych

6
Cel
przetwarzania
danych w
zbiorze

7
Opis kategorii
osób, których
dane są
przetwarzane
w zbiorze

8
Zakres danych
przetwarzanych
w zbiorze

9
Sposób
zbierania
danych do
zbioru

Spełnienie obowiązku
wynikającego z
przepisów prawa.
Przetwarzanie jest
niezbędne do
zrealizowania
uprawnienia lub
obowiązku
wynikającego z
przepisu prawa –
ustawa z dnia 18
sierpnia 2011 r. o
bezpieczeństwie osób
przebywających na
obszarach wodnych

Przetwarzanie jest
niezbędne do
zrealizowania
uprawnienia lub
obowiązku
wynikającego z
przepisu prawa

imię, nazwisko,
adres
zamieszkania lub
pobytu,
sprawozdawczym
:udzielona pomoc

dane do zbioru
są zbierane od
osób, których
dotyczą
Osoby w
stosunku do
których były
prowadzone
działania
ratownicze i
dane osób świadków
zdarzeń.

Nazwiska i imiona,
data urodzenia,
adres zamieszkania
lub pobytu, seria i
numer dowodu
osobistego, opis
zdarzenia, stan
zdrowiaprawa

- Dane do
zbioru są
zbierane od
osób, których
dotyczą i z
innych źródeł
niż osoba,
której dane
dotyczą

10
Dane do
zbioru będą
udostępniane:

11
Oznaczenie
odbiorcy
danych lub
kategorii
odbiorców,
którym
dane mogą
być
przekazyw
ane

12
Informacja
dotycząca
ewentualnego
przekazywani
a danych do
państwa
trzeciego

dane ze zbioru
nie są
udostępniane
innym
podmiotom niż
upoważnionym
na podstawie
przepisów
prawa

-------------

--------------

Nr zbioru: 4
Data wpisania zbioru 29.09.2017
1
Nazwa zbioru
danych
osobowych

Zbiór danych
osobowych osób
wykonujących
prace użytecznie
społeczne

2
Administrator
danych

Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
ul. Zgorzelecka 52
59-700
Bolesławiec
REGON:
021412901

3
Przedstawiciel
Administratora
danych o których
mowa w art. 31a
ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o
ochronie danych
osobowych
-------------

4
Powierzenie
przetwarzania danych
osobowych

5
Podstawa prawna
upoważniająca do
prowadzenia zbioru
danych

6
Cel przetwarzania
danych w zbiorze

7
Opis kategorii
osób, których dane
są przetwarzane w
zbiorze

8
Zakres
danych
przetwarzany
ch w zbiorze

9
Sposób
zbierania
danych do
zbioru

10
Dane do
zbioru będą
udostępniane:

11
Oznaczenie
odbiorcy
danych lub
kategorii
odbiorców,
którym
dane mogą
być
przekazywa
ne

12
Informacja
dotycząca
ewentualneg
o
przekazywa
nia danych
do państwa
trzeciego

Dopełnienie obowiązków
określonych w
przepisach prawa.

Osoby bezrobotne bez
prawa do zasiłku
skierowane z
powiatowego urzędu
pracy.

---------

Osoby wykonujące
prace społecznie
użyteczne

Nazwiska i
imiona, imiona
rodziców, data
urodzenia,
miejsce
urodzenia, adres
zamieszkania
lub pobytu,
numer telefonu

Dane do
zbioru są
zbierane od
osób,
których
dotyczą i z
innych
źródeł niż
osoba, której
dane dotyczą

dane ze zbioru
nie są
udostępniane
innym
podmiotom niż
upoważnionym
na podstawie
przepisów
prawa

------------

--------

Nr zbioru: 5
Data wpisania zbioru 29.09.2017
1
Nazwa zbioru
danych
osobowych

Zbiór danych
osobowych monitoring
wizyjny

2
Administrator
danych

Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
ul. Zgorzelecka 52
59-700
Bolesławiec
REGON: 021412901

3
Przedstawiciel
Administratora
danych o których
mowa w art. 31a
ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o
ochronie danych
osobowych

4
Powierzenie
przetwarzania
danych osobowych

Ochrona przed
zagrożeniami
zewnętrznymi oraz
wewnętrznymi
(zwiększenie
bezpieczeństwa
pracowników,
bezpieczeństwa
technologicznego,
rejestrowanie
zachowań osób
przebywających na
obszarze należącym
do administratora
danych)

5
Podstawa prawna
upoważniająca do
prowadzenia
zbioru danych

Wszystkie osoby
znajdujące się na
terenie należącym
do administratora
danych, w tym
pracownicy, goście

6
Cel przetwarzania
danych w zbiorze

7
Opis kategorii
osób, których dane
są przetwarzane w
zbiorze

8
Zakres danych
przetwarzanych
w zbiorze

9
Sposób
zbierania
danych do
zbioru

wizerunek

dane do zbioru są
zbierane od osób,
których dotyczą

dane ze zbioru
nie są
udostępniane
innym
podmiotom niż
upoważnionym na
podstawie
przepisów prawa

-

10
Dane do zbioru
będą
udostępniane:

dane ze zbioru nie
są udostępniane
innym podmiotom
niż
upoważnionym na
podstawie
przepisów prawa

11
Oznaczenie odbiorcy
danych lub kategorii
odbiorców, którym dane
mogą być przekazywane

---------

12
Informacja
dotycząca
ewentualnego
przekazywania
danych do
państwa
trzeciego
--------------

