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Część 

A METRYKA ZBIORU O NAZWIE  

ELEKTRONICZNY REJESTR KORESPONDENCJI  

1 Data wpisu zbioru do rejestru 30 grudnia 2015 r. 

2 Data ostatniej aktualizacji wpisu - 

Część 
B 

Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

1 Nazwa podmiotu i adres podmiotu X 

Część 
C 

Podmioty, który powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 31 ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

1 Nazwa podmiotu i adres podmiotu X 

Część 
D Podstawa prawna do upoważniają do przetwarzania danych osobowych w zbiorze 

1 Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie 
danych jej dotyczących. nie 

2 

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

• ustawa z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1515) 
• ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1446 
z późn. zm.) 
• rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. 
Nr 14, poz. 67) 

3 

Przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy 
osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to 
niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy 
na żądanie osoby, której dane dotyczą. 

nie 

4 Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych 
prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego. nie 

5 

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie 
usprawiedliwionych celów realizowanych przez 
administratorów danych albo odbiorców danych, 
a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, 
której dane dotyczą. 

nie 

Część 
E 

Cel przetwarzania danych, opis kategorii osób, których dane 
dotyczą, oraz zakres przetwarzanych danych 

1 Cel przetwarzania danych w zbiorze Dopełnienie obowiązków określonych 
w przepisach prawa 

2 Opis kategorii osób, których dane dotyczą Klienci Gminy Głubczyce 

3 Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. zwykłych  • nazwiska i imiona; 
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• adres zamieszkania lub pobytu; 
• numer ewidencyjny PESEL;  
• seria i numer dokumentu tożsamości; 
• numer telefonu; 
• adres email; 
• identyfikator użytkownika w systemie 

ePUAP; 
• adres skrytki w systemie ePUAP 

4 Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. 
wrażliwych brak 

Część 
G Sposób zbierania oraz udostępniania danych 

1 Dane od osób są zbierane • od osób, których dotyczą 

2 Dane ze zbioru są udostępnione podmiotom innym, niż 
upoważnione na podstawie przepisów prawa. nie 

3 Odbiorcy danych osobowych brak 

4 Dane są przekazywane do państw trzecich nie 
 


