Jawny rejestr zbiorów danych osobowych prowadzonych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pokrzywnicy z Filią w Dzierżeninie
Lp. Nazwa zbioru danych osobowych

Administrator Danych/
siedziba/REGON

Data Wpisu
informacji do
rejestru
prowadzonego
przez ABI

1

KARTOTEKA CZYTELNIKÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W
POKRZYWNICY

Gminna Biblioteka Publiczna
w Pokrzywnicy
Aleja Jana Pawła II 1
29-06-2015
06-121 Pokrzywnica
Regon: 000931365

2

KARTOTEKA CZYTELNIKÓW
FILIA BIBLIOTECZNA W
DZIERŻENINIE

Gminna Biblioteka Publiczna
w Pokrzywnicy
Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
29-06-2015
Regon: 000931365
Filia Dzierżenin
Dzierżenin 105, 06-114
Pokrzywnica

3

ZBIÓR UCZESTNIKÓW
KONKURSÓW
ORGANIZOWANYCH PRZEZ
GMINNĄ BIBLIOTEKĘ
PUBLICZNĄ

Gminna Biblioteka Publiczna
w Pokrzywnicy
Aleja Jana Pawła II 1
29-06-2015
06-121 Pokrzywnica
Regon: 000931365

4

5

Księgowość budżetowa – GBP

Dziennik Korespondencji
przychodzącej i wychodzącej

Gminna Biblioteka Publiczna
w Pokrzywnicy
Aleja Jana Pawła II 1
29-06-2015
06-121 Pokrzywnica
Regon: 000931365

Gminna Biblioteka Publiczna
w Pokrzywnicy
Aleja Jana Pawła II 1
29-06-2015
06-121 Pokrzywnica
Regon: 000931365

data
wprowadzonej
ostatniej zmiany/

23-10-2015

rodzaj zmiany
(aktualizacja/nowy
wpis/wykreślenie)

aktualizacja

zakres
data wykreślenia
wprowadzonych
zbioru
zmian

podmiot któremu
powierzono
przetwarzanie
danych

podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

cel przetwarzania danych
osobowych

opis kategorii osób, których
dane są przetwarzane w
zbiorze

Instytut Książki ul.
Szczepańskiej 1 31011 Kraków

zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie
danych jej dotyczących, przetwarzanie jest niezbędne
Ewidencjonowanie osób
dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku
korzystających z zasobów
wynikającego z przepisu prawa ustawą z dnia 27 czerwca
biblioteki
1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn.
zm.);

Dotyczy osób fizycznych
korzystających z usług
biblioteki

Instytut Książki ul.
Szczepańskiej 1 31011 Kraków

zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie
danych jej dotyczących, przetwarzanie jest niezbędne
Ewidencjonowanie osób
dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku
korzystających z zasobów
wynikającego z przepisu prawa ustawą z dnia 27 czerwca
biblioteki
1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn.
zm.);

Dotyczy osób fizycznych
korzystających z usług
biblioteki

Nie dotyczy

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

Urząd Gminy w
Pokrzywnicy, Aleja
Jana Pawła II 1, 06121 Pokrzywnica

Nie dotyczy

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: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
18 grudnia 2001r. w sprawie szczególnych zasada
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa,
budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz
niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.
U. Nr 153, poz. 1752) Zarządzenie Nr 27/2006 Wójta
Gminy Pokrzywnica z dnia 10.10.2006r. w sprawie
zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy
Pokrzywnica. Ustawa z 29.09.1994r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2002 Nr 76 poz. 694 z późn. zm.)

realizacja zadania organizowanie konkursów
(dyplomy, podziękowania)

zakres danych przetwarzanych w zbiorze

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce
urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny
PESEL, miejsce pracy, zawód, seria i numer dowodu osobistego,
numer telefonu, w kategoriach społeczno-zawodowych: uczeń,
student, robotnik, rolnik, pracownik umysłowy, inni zatrudnieni,
pozostali, we wszystkich kategoriach wiekowych

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce
urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny
PESEL, miejsce pracy, zawód, seria i numer dowodu osobistego,
numer telefonu, w kategoriach społeczno-zawodowych: uczeń,
student, robotnik, rolnik, pracownik umysłowy, inni zatrudnieni,
pozostali, we wszystkich kategoriach wiekowych

uczniowie i opiekunowie
Nazwiska i imiona, Klasa, szkoła, adres zamieszkania,
biorący udział w konkursach. opiekunowie, rodzice,

Prowadzenie ksiąg
rachunkowych GBP.
Sporządzenie na ich podstawie
Pracownicy, zleceniobiorcy,
sprawozdań finansowych,
świadczeniobiorcy,
kontrola w zakresie dochodów i
kontrachenci GBP
wydatków budżetowych oraz
dostarczenie informacji o sytuacji
majątkowej i finansowej

zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie
danych jej dotyczących;przetwarzanie jest niezbędne dla
zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku
wynikającego z przepisu prawa: ustawa z dnia 14
Osoby fizyczne, osoby
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Dopełnienie obowiązków
prawne (instytucje, urzędy,
(Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
określonych w przepisach prawa.
organizacje) - interesanci
ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2011 r. Nr 123, poz.
698 z późn. zm.)

nazwiska i imiona; imiona roziców; data urodzenia; miejsce
urodzenia; ades zameldowania lub pobytu; PESEL; NIP; Dane
kontrahentów, dokumenty księgowe, ich wartość, konta księgowe
i klasyfikacja budżetowa, dane płacowe pracowników ,
zleceniobiorców, świadczenia

nazwiska i imiona; ades zameldowania lub pobytu; numer
telefonu; Adresy e-mail
dane dotyczące sprawy
daty i dane dotyczące adresatów i nadawców

oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii
odbiorców, którym dane mogą być
przekazywane

informacja o
przekazywaniu danych do
państwa trzeciego w
rozumieniu art. 7 pkt 7
ustawy

sposób zbierania
danych do zbioru

sposób udostępniania danych ze
zbioru

od osób które
dotyczą, z innych
źródeł niż osoba,
której dane dotyczą

Instytut Książki ul. Szczepańskiej 1,
31-011 Kraków
Wszystkie biblioteki będące
licencjobiorcami programu MAK+ i
posiadające dostęp do Centralnej
Bazy Czytelników

Instytut Książki ul. Szczepańskiej 1
31011 Kraków
Wszystkie biblioteki będące licencjobiorcami
programu MAK+ i posiadające dostęp do
Nie dotyczy
Centralnej Bazy Czytelników; GUS
(zestawienia anonimowe) , placówkom
naukowym (anonimowo)

od osób które
dotyczą, z innych
źródeł niż osoba,
której dane dotyczą

Instytut Książki ul. Szczepańskiej 1,
31-011 Kraków
Wszystkie biblioteki będące
licencjobiorcami programu MAK+ i
posiadające dostęp do Centralnej
Bazy Czytelników

Instytut Książki ul. Szczepańskiej 1
31011 Kraków
Wszystkie
biblioteki będące licencjobiorcami programu
Nie dotyczy
MAK+ i posiadające dostęp do Centralnej Bazy
Czytelników; GUS (zestawienia anonimowe) ,
placówkom naukowym (anonimowo)

od osób które
dotyczą

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

od osób, których
dane dotyczą, z
innych źródeł niż
osoba, której dane
dotyczą

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Niedotyczy

od osób, których
dane dotyczą

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Niedotyczy

Uwagi

