nr zbioru: 6
data wpisania zbioru: 01.10.2015
data ostatniej modyfikacji zbioru
INFORMACJA O ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH
1. Nazwa zbioru
EWIDENCJA GRUNTÓW, BUDYNKÓW I LOKALI
2. Administrator danych:
Administrator: Gmina Ożarowice
Regon: 276258954
Miejscowość: Ożarowice
Ulica: Dworcowa
Województwo: śląskie
Gmina: Ożarowice
Kod pocztowy: 42-625
nr budynku: 15
Powiat: tarnogórski
Poczta: Ożarowice
3. Przedstawiciel Administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:
4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych:
art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 Nr 240, poz.
2027 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Regionalnego i Budowlanego z dnia 29 marca 2001 r. w
sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz. 454 z późn. zm.)
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwych celów realizowanych
przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i
wolności osoby, której dane dotyczą.
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:
Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Właściciele, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych inne osoby fizyczne
lub prawne, w których władaniu znajdują się grunty, budynki lub ich części.
8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
nazwiska i imiona
numer PESEL
nazwisko rodowe
NIP

imie rodziców
data zgonu
data urodzenia
adres zamieszkania lub pobytu
płeć
obywatelstwo
seria i numer dowodu osobistego
numer geodezyjny działki
numer księgi wieczystej
inne dane osobowe, przetwarzanie w zbiorze: 9. Dane do zbioru będą zbierane:
od osób, których dotyczą,
z innych źródeł niż osoba, której dotyczą,
10. Dane ze zbioru będą udostępniane:
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów
prawa
11. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:

