
 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zbiorów danych osobowych 

przetwarzanych w Urzędzie Gminy Nowe Miasto,  

09-120 Nowe Miasto, ul. Apteczna 8 

zgłoszonych do rejestracji Generalnemu 

Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych  
 

REJESTR PROWADZONY OD DNIA 30.06.2015r. 
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Lp

. 

Nazwa zbioru 

data zgłoszenia 

Podstawa prawna 

upoważniająca do 

prowadzenia zbioru 

Powierzenie 

przetwarzania 

danych 

osobowych 

(oznaczenie 

i adres siedziby 

podmiotu) 

Cel 

przetwarzania 

danych 

Opis kategorii osób, 

których dane dotyczą 

Zakres przetwarzanych 

danych 

Sposób 

zbierania 

danych 

Sposób 

udostępn

iania 

danych 

Odbiorcy lub 

kategorie 

odbiorców, 

którym dane 

mogą być 

przekazywane 

Informacja 

dotycząca 

ewentualne

go 

przekazyw

ania 

danych do 

państwa 

trzeciego 

UWAGI 

1 

Karta Dużej 

Rodziny 

 

17.08.2015 

Ustawa z dnia 

05.12.2015r. o 

Karcie Dużej 

Rodziny (Dz. U. z 

2014r. poz. 1863) 

---- 

Dopełnienie 

obowiązków 

wynikających z 

przepisów 

prawa 

Członkowie rodzin 

wielodzietnych 

Nazwiska i imiona, data 

urodzenia, adres 

zamieszkania lub pobytu, 

numer ewidencyjny PESEL, 

seria i numer dowodu 

osobistego, numer telefonu, 

stan cywilny, obywatelstwo, 

stopień pokrewieństwa z 

członkami rodziny, rodzaj 

szkoły do której uczęszcza 

dziecko, rodzaj i stopień 

niepełnosprawności, 

informacja o umieszczeniu 

dziecka w rodzinie 

zastępczej, orzeczenia sądu 

o odebraniu dziecka lub 

ograniczeniu władzy 

rodzicielskiej, wysokość 

dochodów członków 

rodziny wielodzietnej, adres 

poczy elektronicznej, numer 

telefonu osoby składającej 

wniosek 

Od osób 

których 

dotyczą 

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

 

 

 

 

 

 

brak 



3 

 

2 

Skazani na 

wykonywanie 

prac społecznych 

 

25.09.2015 

Ustawa z dnia 

06.06.1997r. 

Kodeks karny 

wykonawczy (Dz. 

U. Nr 90 poz. 557 z 

póź. zm.) 

---- 

Dopełnienie 

obowiązku 

wynikającego z 

ustawy z dnia 

06.06.1997r. 

Kodeks karny 

wykonawczy 

(Dz. U. Nr. 90 

poz. 557 z póź. 

zm.)  

Osoby skazane 

prawomocnym 

orzeczeniem sądu, 

skierowane do 

wykonywania 

nieodpłatnej 

kontrolowanej pracy 

na cele społeczne 

Nazwiska i imiona, imiona 

rodziców, data urodzenia, 

miejsce urodzenia, adres 

zamieszkania lub pobytu, 

numer ewidencyjny PESEL, 

dane dotyczące skazań 

Z innych 

źródeł niż 

osoba, której 

dane dotyczą 

---- 

Sąd Rejonowy 

w Płońsku I 

Zespół 

Kuratorskiej 

Służby Sądowej 

---- 

 

 

 

brak 

3 

Dowóz uczniów 

do szkół 

 

12.10.2015 

Ustawa z dnia 07 

września 1991r. o 

systemie oświaty 

(Dz. U. z 2004r. Nr 

256, poz. 2572 z 

późn. zm) 

---- 

Dopełnienie 

obowiązków 

wynikających z 

przepisów 

prawa 

Niepełnosprawni 

uczniowie oraz ich 

rodzice/opiekunowie 

prawni 

Nazwiska i imiona, imiona 

rodziców, data urodzenia, 

miejsce urodzenia, adres 

zamieszkania lub pobytu, 

numer ewidencyjny PESEL, 

seria i numer dowodu 

osobistego, nazwiska 

rodziców, numer 

rejestracyjny pojazdu, 

orzeczenie o 

niepełnosprawności, stan 

zdrowia 

Od osób, 

których 

dotyczą 

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

 

 

 

 

 

 

brak 

4 

Stypendia i zasiłki 

szkolne 

 

12.10.2015 

Ustawa z dnia 07 

września 1991r. o 

systemie oświaty 

(Dz. U. z 2004r. Nr 

256, poz. 2572 z 

późn. zm) 

---- 

Dopełnienie 

obowiązków 

wynikających z 

przepisów 

prawa 

Uczniowie i ich 

rodzice/opiekunowie 

prawni 

Nazwiska i imiona, imiona 

rodziców, data urodzenia, 

miejsce urodzenia, adres 

zamieszkania lub pobytu, 

numer ewidencyjny PESEL, 

miejsce pracy, seria i numer 

dowodu osobistego, numer 

telefonu, źródła dochodu 

rodziny, nr. rachunku 

bankowego, miejsce nauki 

dziecka, informacje o stanie 

zdrowia 

Od osób, 

których 

dotyczą 

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

 

 

 

 

 

 

brak 

5 

Świadczenie 

wychowawcze 

 

01.04.2016r. 

Ustawa z dnia 

11.02.2016r. o 

pomocy państwa w 

wychowaniu dzieci  

(Dz. U. z 2016r., 

poz. 195) 

---- 

Dopełnienie 

obowiązków 

wynikających z 

przepisów 

prawa 

Osoby uprawnione do 

świadczenia 

wychowawczego i 

członkowie ich rodzin 

Nazwiska i imiona, imiona 

rodziców, data urodzenia, 

miejsce urodzenia, adres 

zamieszkania lub pobytu, 

numer ewidencyjny PESEL, 

miejsce pracy, seria i numer 

dowodu osobistego, numer 

telefonu, innych orzeczeń 

wydanych w postępowaniu 

sądowym lub 

administracyjnym 

Od osób 

których 

dotyczą i z 

innych źródeł 

niż osoba, 

której dane 

dotyczą 

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

 

 

 

brak 

 


