
nr zbioru: 22 

data wpisania zbioru: 13.03.2017 

data ostatniej modyfikacji zbioru:  

         INFORMACJA O ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Nazwa zbioru 

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 

         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: n/d  

         4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych: 

Administrator danych powierzył w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie 

danych innemu podmiotowi (art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych): n/d 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych: 

ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016.446 t.j.) 

ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 

(Dz. U. 2015.2099 t.j.) 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 

         7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: 

Radni, Wójt, sekretarz, skarbnik, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy 

         8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

nazwisko i imiona 

data urodzenia 

miejsce urodzenia 



adres zamieszkania lub pobytu 

numer ewidencyjny PESEL 

NIP 

miejsce pracy 

zawód 

seria i numer dowodu osobistego 

inne dane osobowe, przetwarzane w zbiorze: 

imię i nazwisko współmałżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwa osoby zobowiązanej do 

złożenia oświadczenia majątkowego oraz miejsce zamieszkania, informacja o prowadzonej 

działalności gospodarczej, informacja o umowach zatrudnienia, funkcjach i stanowiskach, 

umowach cywilnoprawnych, inf. o czynnościach zarobkowych w spółkach handlowych, 

położeniu nieruchomości osoby zobowiązanej do złożenia oświadczenia majątkowego, 

informacje o statusie finansowym osoby zobowiązanej do złożenia oświadczenia majątkowego: 

zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach, dochodach, mieniu ruchomym o 

wartości powyżej 10000 zł, nieruchomości i ich adresy, nabycie mienia od Skarbu państwa w 

drodze przetargu, majątek odrębny współmałżonka 

         9. Dane do zbioru będą zbierane: 

 od osób, której dane 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: 

          


