Urząd Gminy w Rewalu
ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

tel. (91) 38-49-028
sekretariat: (91) 38-49-011
fax: (91) 38-49-029

Rejestr zbiorów danych Urzędu Gminy Rewal

Lp. Nazwa zbioru danych osobowych

Administrator Danych/
siedziba/REGON

data zgłoszenia
podmiot któremu
data wykreślenia
zbioru do
powierzono
podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
zbioru
rejestracji
przetwarzanie danych

cel przetwarzania
danych osobowych

opis kategori osób,których
dane są przetwarzane w
zbiorze

zakres danych przetwarzanych w zbiorze

informacja o
oznaczenie odbiorcy
data
przekazywaniu
rodzaj zmiany
danych lub kategorii
wprowadzonej
danych do państwa
(aktualizacja/now
odbiorców, którym
ostatniej
trzeciego w
y
dane mogą być
zmiany/zatwierdz
rozumieniu art. 7
wpis/wykreślenie)
przekazywane
enia
pkt 7 ustawy

sposób zbierania
danychdo zbioru

sposób
udostepniania
danych ze zbioru

od osob, których
dotyczą

na podstawie
przepisów prawa

-

-

2001-02-21

aktualizcja

1

KORESPONDENCJA

Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
REGON 000544237

1999-11-16

-

-

ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.)

dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa

osoby fizyczne i osoby
prawne

2

OŚWIADCZENIE O STANIE
MAJĄTKOWYM RADNYCH

Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
REGON 000544237

1999-11-16

-

-

ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.)

dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa

osoby fizyczne

nazwiska i miona, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny
Pesel, miejsce pracy, zawod, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, stan
majątkowy

od osob, których
dotyczą

na podstawie
przepisów prawa

-

-

2001-03-28

aktualizacja

osoby fizyczne

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu,
numer ewidencyjny PESEL, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu
osobistego, Płeć, Status mieszkańca, Nazwisko rodowe, Miejsce urodzenia, Miejsce
rejestracji i numer aktu urodzenia; Data, miejsce i numer aktu: małżeństwa, zgonu
Nazwisko, nazwisko rodowe
Imię i numer PESEL współmałżonka
Obywatelstwo
Datai organ wystawiający dowód osobisty
Rysopis
Stosunek do powszechnego obowiązku obrony (stopien wojskowy, rodzaj,seria, organ
wydający wojskowy dokument tożsamości)
Poprzednie adresy, meldunki czasowe
Poprzednie nazwiska i imiona
Poprzednie stany cywilne
Adnotacje o rozwodzie

głównie od osób,
których dane
dotyczą

na podstawie
przepisów prawa

-

-

2001-02-20

aktualizcja

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu,
numer ewidencyjny PESEL, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego,
Miejsce i godzina urodzenia, Nazwisko: panieńskie, z poprzedniego małżeństwa, rodowe;
Data i numer aktu: urodzenia, małżeństwa, zgonu;
Nazwisko i imię: ojca, matki, współmałżonka, Płeć, Stan cywilny, Data i miejsce zawarcia
małżeństwa, Miejsce wystawienia i numer aktu urodzenia żony, męża;
Data, godzina, miejsce zgonu, odnalezienia zwłok, Data zgonu męża matki,
głównie od osób,
Nazwisko, imię, adres osoby zgłaszającej zgon, Numer aktu zgonu żony, męża;
których dotyczą
Nazwisko i imię rodowe małżonka; Nazwisko rodowe matki i ojca mężczyzny, ojca
kobiety; Adnotacje o rozwodzie, Nazwisko po zawarciu małżeństwa: mężczyzny, kobiety;
Numer i miejsce wystawienia dowodu osobistego kobiety, mężczyzny,
Data unieważnienia aktu małżeństwa, urodzenia, zgonu; Data i numer orzeczenia sądu
ustalającego ojcostwo, zaprzeczającego ojcostwo, przysposabiającego dziecko
Imię i nazwisko osoby przysposabiającej dziecko, Zmiana nazwiska dziecka

na podstawie
przepisów prawa

-

-

2001-02-20

aktualizcja

3

REJESTR EWIDENCJI LUDNOŚCI I
DOWODÓW OSOBISTYCH

Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
REGON 000544237

1999-11-16

-

-

- ustawą z dnia 10 kwietnia 1974 r o ewidencji ludności
i dowodach osobistych (Dz. U. z 1984 r. Nr 32, poz. 174
z późn. zm.)

dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa

nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu

Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
REGON 000544237

1999-11-16

-

-

ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach
stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz. 180 z późn. zm.)

dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa

osoby fizyczne

Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
REGON 000544238

1999-11-16

-

-

ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn.
zm.).

dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa

osoby fizyczne i osoby
prawne

nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, położenie i numer działki

głównie od osób,
których dotyczą

na podstawie
przepisów prawa

-

-

2000-09-27

aktualizcja

EWIDENCJA PODATNIKÓW

Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
REGON 000544237

1999-11-16

-

-

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.);
ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.)

dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa

osoby fizyczne i osoby
prawne

nazwiska i imiona, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny
PESEL, miejsce pracy, seria i numer dowodu osobistego, Położenie
Powierzchnia działki, budynku;
Wymiar podatku
Położenie i powierzchnia gospodarstw rolnych
Wysokość dochodu

głównie od osób,
których dotyczą

na podstawie
przepisów prawa

-

-

2001-02-20

aktualizcja

7

STRAŻ GMINNA

Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
REGON 000544237

1999-11-16

-

-

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych
(Dz. U. Nr 123, poz. 779)

dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa

osoby fizyczne i osoby
prawne

głównie od osób,
których dotyczą

na podstawie
przepisów prawa

-

-

2001-02-21

aktualizcja

8

EWIDENCJA MIENIA
KOMUNALNEGO

Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
REGON 000544237

1999-11-16

-

-

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz.741 z późn. zm.)

dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa

osoby fizyczne i osoby
prawne

nazwiska i imiona, imiona rodziców, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny
Pesel, seria i numer dowodu osobistego, Położenie;
głównie od osób,
Powierzchnia, Numer oraz cena działek i budynków
których dotyczą

na podstawie
przepisów prawa

-

-

2001-02-21

aktualizcja

9

REJESTR ŚWIADCZENIOBIORCÓW
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ

1999-11-16

-

-

ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz.414 z późn. zm.)
oraz osoby, których dane dotycza będą wyrażać zgodę
na pismie

dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa

osoby fizyczne

na podstawie
przepisów prawa

-

-

2001-10-10

aktualizcja

10

DZIERżAWA GRUNTÓW I
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

1999-11-16

-

-

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz.741 z późn. zm.)

dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa

osoby fizyczne

na podstawie
przepisów prawa

-

-

2001-02-21

aktualizcja

4

5

6

REJESTR AKT STANU CYWILNEGO

REJESTR WYDANYCH DECYZJI O
WARUNKACH ZABUDOWY I
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
REGON 000544237

Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
REGON 000544237

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu,
numer ewidencyjny PESEL, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu
osobistego, Nazwisko rodowe, Miejsce urodzenia, Obywatelstwo,
Stan cywilny, Ilość dzieci i ich wiek, Ilość dzieci na utrzymaniu, Uposażenie,
Źródło utrzymania, Przynależność organizacyjna i pełnione w nich funkcje

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu,
numer ewidencyjny PESEL, miejsce pracy, zawod, wykształcenie, seria i numer dowodu
osobistego, Źródło dochodów, Wysokość dochodów, Zobowiązania alimentacyjne,
Stopień niepełnosprawności

głównie od osób,
których dotyczą

nazwiska i imiona, imiona rodziców, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny
Pesel, seria i numer dowodu osobistego, Numer, powierzchnia, położenie i
głównie od osób,
przeznaczenie w planie zagospodarowania działki
których dotyczą
Wysokość czynszu dzierżawy

Lp. Nazwa zbioru danych osobowych

Administrator Danych/
siedziba/REGON

Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
REGON 000544237

11

ARCHIWUM GMINNE

12

KORESPONDENCJA - ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
REGON 000544237

13

KARTOTEKA INKASO ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
REGON 000544237

14

CZYNSZE I DODATKI
MIESZKANIOWE ZGK

Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
REGON 000544237

15

KORESPONDENCJA - ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
REGON 000544237

16

KARTOTEKA INKASO ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
REGON 000544237

17

18

19

SPRAWY DOTYCZĄCE
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I
PORZĄDKU

EWIDENCJA ZEZWOLEŃ NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH

SPRAWY DOTYCZĄCE ZAJĘCIA
PASA DROGOWEGO

data zgłoszenia
podmiot któremu
data wykreślenia
zbioru do
powierzono
podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
zbioru
rejestracji
przetwarzanie danych

cel przetwarzania
danych osobowych

opis kategori osób,których
dane są przetwarzane w
zbiorze

zakres danych przetwarzanych w zbiorze

informacja o
oznaczenie odbiorcy
data
przekazywaniu
rodzaj zmiany
danych lub kategorii
wprowadzonej
(aktualizacja/now
danych do państwa
odbiorców, którym
ostatniej
y
trzeciego w
dane mogą być
zmiany/zatwierdz
wpis/wykreślenie)
rozumieniu art. 7
przekazywane
enia
pkt 7 ustawy

sposób zbierania
danychdo zbioru

sposób
udostepniania
danych ze zbioru

głównie od osób,
których dotyczą

na podstawie
przepisów prawa

-

-

2001-07-11

aktualizcja

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu,
numer ewidencyjny Pesel, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu
osobistego, obywatelstwo, wyskokość wynagrodzenia, numer rachunku bankowego

1999-11-16

-

-

ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 173 z
późn.zm.)

dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa

osoby fizyczne i prawne

1999-12-07

-

-

ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.)

dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa

osoby fizyczne i prawne

nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu

od osób, których
dotyczą

na podstawie
przepisów prawa

-

-

2001-02-21

aktualizacja

1999-12-07

-

-

ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 173 z
późn.zm.)

dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa

osoby fizyczne

nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, seria i numer dowodu osobistego

od osób, których
dotyczą

na podstawie
przepisów prawa

-

-

2001-07-10

aktualizacja

1999-12-07

-

-

ustawąaz dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali
mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z
1998 r. Nr 120, poz. 787 z późń. zm.)

dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa

osoby fizyczne

nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, miejsce pracy

głównie od osób,
których dotyczą

na podstawie
przepisów prawa

-

-

2000-10-18

aktualizacja

1999-12-07

-

-

ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.)

dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa

osoby fizyczne i osoby
prawne

nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu

od osób, których
dane dotyczą

na podstawie
przepisów prawa

-

-

2001-02-22

aktualizacja

1999-12-07

-

-

ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.)
ustawa z dnia 24 października 1974 r. Prawo wodne
(Dz. U. Nr 38, poz. 230 z późn. zm)

dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa

osoby fiizyczne

nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu

od osób, których
dane dotyczą

na podstawie
przepisów prawa

-

-

2001-07-09

aktualizacja

-

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.
1399 z późn. zm.)

Właściciele,
współwłaściciele,
użytownicy wieczyści
nieruchomości.

nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, informacje dotyczące sposobu
pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystośći ciekłych z terenu nieruchomośći
oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta
dane dotyczęce uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części
nieruchomości służących do użytku publicznego
wymagania w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i
warsztatami naprawczymi
informacj dotycząć obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzenia, a także warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku

od osób, których
dane dotyczą

na podstawie
przepisów prawa

-

-

2014-10-31

aktualizacja

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu,
numer ewidencyjny Pesel, Numer Identyfikacji Podatkowej, miejsce pracy, Oznaczenie
rodzaju zezwolenia, oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku
wnioskodawcy ubiegający
ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania, numer w
się o zezwolenie na
rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej, przedmiot działalności od osób, których
sprzedaż napojów
gospodarczej, adres punktu sprzedaży, adres punktu składowania napojów alkoholowych
dane dotyczą
(magazynu dystrybucyjnego),dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do
alkoholowych.
lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych, pisemna zgoda właściciela,
użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie
zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

na podstawie
przepisów prawa

-

-

2015-04-28

aktualizacja

na podstawie
przepisów prawa

-

-

2014-10-31

aktualizacja

Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
REGON 811684410
2014-01-02

-

Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
REGON 811684410
2014-01-02

-

-

Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
REGON 811684410
2014-01-02

-

-

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z
2012 r., poz. 1356 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa

dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa

dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa

Osoby występujące o
zajęcie pasa drogowego.

nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, cel zajęcia pasa drogowego
powierzchnia zajmowanego pasa drogowego lub powierzchnia reklamy
okres zajęcia pasa drogowego
wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz sposób jej uiszczenia
sposób zabezpieczenia zajmowanego pasa drogowego
warunki przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności
zakres i technologia robót przywracających stan użyteczności
sposób odbioru przedmiotowego odcinka pasa drogowego
zasady usuwania usterek i wad technicznych

od osób, których
dane dotyczą

Lp. Nazwa zbioru danych osobowych

20

21

22

WNIOSKI I DECYZJE W SPRAWACH
DOTYCZĄCYCH ZWROTU
PODATKU AKCYZOWEGO

SPRAWY DOTYCZĄCE USUNIĘCIA
DRZEW I KRZEWÓW

REJESTR ZEZWOLEŃ NA
LOKALIZACJĘ ZJAZDU Z DROGI
PUBLICZNEJ

Administrator Danych/
siedziba/REGON

data zgłoszenia
podmiot któremu
data wykreślenia
zbioru do
powierzono
podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
zbioru
rejestracji
przetwarzanie danych

Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
REGON 811684410
2014-01-02

-

24

EWIDENCJA ZEZWOLEŃ NA
WYKONYWANIE TRANSPORTU
DROGOWEGO

-

2015-04-27

aktualizacja

nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, numery ewidencyjne działek, tytuł
prawny władania nieruchomością
nazwa gatunku drzewa lub krzewu, obwód pnia drzewa
informacja dotycząca przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew
przyczyna i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu
wielkość powierzchni, z której zostaną usuniete krzewy

od osób, których
dane dotyczą

na podstawie
przepisów prawa

-

-

2014-10-31

aktualizacja

dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa

wnioskodawcy

nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, dane dotyczace nieruchomości

od osób, których
dane dotyczą

na podstawie
przepisów prawa

-

-

2014-10-31

aktualizacja

Kontrahenci,
współpracownicy oraz
dostawcy i odbiorcy
produktów i usług.

nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, Numer Identyfikacji Podatkowej,
miejsce pracy, wykształcenie, numer telefonu

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

na podstawie
przepisów prawa

-

-

2015-04-28

aktualizacja

od osób, które
dane dotyczą

na podstawie
przepisów prawa

-

-

2014-07-28

aktualizacja

-

2014-01-02

-

-

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

-

przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy
osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest
obsługa oraz
to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem
rozliczenia z
umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz
kontrahentami,
przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie
współpracownikami,
usprawiedliwionych celów realizowanych przez
dostawcami i
administratorów danych albo odbiorców danych, a
odbiorcami.
przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby,
której dane dotyczą.

-

-

Strony i uczestnicy
postępowania
administracyjnego.

-

2014-01-03

na podstawie
przepisów prawa

dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa

Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
REGON 811684410

Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
REGON 811684410

nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny Pesel, Numer
Identyfikacji Podatkowej, seria i numer dowodu osobistego, Numer innego niż dowód
osobisty dokumentu potwierdzającego tożsamość producenta rolnego oraz nazwa
organu, który go wydał, oświadczenie o powierzchni użytków rolnych, pisemna zgoda
od osób, których
pozostałych współposiadaczy, numer rachunku bankowego, w przypadku gdy zwrot
dane dotyczą
nastąpi w formie przelewu, faktury VAT albo potwierdzone przez upoważnionego
pracownika za
zgodność z oryginałem, ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w
okresie 6 miesięcy poprzedzjących miesiąc złożenia wniosku, limit, kwota i stawka zwrotu
podatku akcyzowego oraz część limitu pozostała do wykorzystania.

Producenci rolni,
posiadacze zależni,
współposiadacze.

2014-01-02

-

sposób
udostepniania
danych ze zbioru

dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

2014-01-02

informacja o
oznaczenie odbiorcy
data
przekazywaniu
rodzaj zmiany
danych lub kategorii
wprowadzonej
(aktualizacja/now
danych do państwa
odbiorców, którym
ostatniej
y
trzeciego w
dane mogą być
zmiany/zatwierdz
wpis/wykreślenie)
rozumieniu art. 7
przekazywane
enia
pkt 7 ustawy

sposób zbierania
danychdo zbioru

zakres danych przetwarzanych w zbiorze

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2006 r.
nr 52, poz. 379 ze zm.),

Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
REGON 811684410

KONTRAHENCI

opis kategori osób,których
dane są przetwarzane w
zbiorze

-

Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
REGON 811684410
23

cel przetwarzania
danych osobowych

-

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm)

dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach prawa

nazwiska i imiona, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny
Pesel, Numer Identyfikacji Podatkowej,
dane dotyczące dysponowania umiejętnościami i wiedzą w zakresie transportu
drogowego, tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi
Osoby ubiegające się o
spełniającymi wymagania techniczne, którymi transport drogowy ma być wykonywany,
uzyskanie licencji na
numer rejestracyjny pojazdu, określenie rodzaju, zakresu i obszaru wykonywania
wykonywanie transportu
transportu drogowego, rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych, czas, na jaki licencja
drogowego oraz
ma być udzielona,
uzyskujące zaświadczenia
kserokopie certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej
na przewozy drogowe na
transportem drogowym w przedsiębiorstwie,
potrzeby własne.
oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających wymagane warunki,
wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych

