
Rejestr zbiorów danych osobowych Miasta Czeladź  prowadzony na podstawie: 
 
− art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.); 
− Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz.U. 2015 poz. 719) 
 

Administrator danych: Burmistrz Miasta, Urząd Miasta Czeladź ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź. 
Nie został wyznaczony przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy. 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego. 
 

Nazwa zbioru 

Oznaczenie 
podmiotu, któremu 

powierzono 
przetwarzanie 

danych ze zbioru na 
podstawie art. 31 

ustawy, adres jego 
siedziby lub miejsca 

zamieszkania 

Podstawa prawna 
upoważniająca do 

prowadzenia 
zbioru danych 

Cel 
przetwarzania 

danych 
w zbiorze 

Opis kategorii 
osób, których dane 
są przetwarzane  

w zbiorze 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 
Sposób 

zbierania 
danych do 

zbioru 

Sposób 
udostępniania 

danych ze 
zbioru 

Oznaczenie 
odbiorcy danych 

lub kategorii 
odbiorców, 

którym dane 
mogą być 

przekazywane 

Nazwiska  
i imiona 

Imiona 
rodziców 

Data 
urodzenia 

Miejsce 
urodzenia 

Adres 
zamieszkania 

lub pobytu 

Numer 
ewidencyjny 

PESEL 

Numer 
Identyfikacji 
Podatkowej 

Miejsce 
pracy Zawód Wykształcenie 

Seria  
i numer 
dowodu 

osobistego 

Numer 
telefonu 

Koncesja 
w postaci 

tradycyjnej 
i cyfrowej 

 
(nowy wpis; data 
wpisu:25.06.2015 

data ostatniej 
aktualizacji: 

04.02.2008 r.) 

Brak 

Ustawa 
o wychowaniu 
w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi 

Dopełnienie 
obowiązków 
wynikających  
z przepisów 

prawa 

Przedsiębiorcy 
ubiegający się  

o wydanie 
zezwoleń na 

sprzedaż napojów 
alkoholowych 

Tak Nie Nie Nie Tak Tak Nie Nie Nie Nie Nie Tak 

Głównie 
od osób, 
których 
dotyczą 

Wyłącznie 
podmiotom 

upoważnionym 
na podstawie 

przepisów 
prawa 

Podmioty 
upoważnione na 

podstawie 
przepisów prawa 

Rejestr ewidencji 
płatników 
podatków 

i opłat lokalnych 
oraz 

dzierżawców  
i najemców 

majątku Gminy 
w postaci 

tradycyjnej 
i cyfrowej 

 
(nowy wpis; data 
wpisu:25.06.2015 

data ostatniej 
aktualizacji:  

Brak 

Ustawa  
o finansach 
publicznych;  

Ustawa  
o podatkach  

i opłatach 
lokalnych;  

Ustawa 
o postępowaniu 
egzekucyjnym  
w administracji;  

Kodeks 
postępowania  
w sprawach  

o wykroczenia 

Dopełnienie 
obowiązków 
wynikających  
z przepisów 

prawa 

Płatnicy, 
dzierżawcy, 

najemcy 
Tak Tak Nie Nie Tak Tak Tak Tak Tak Nie Nie Nie 

Głównie 
od osób, 
których 
dotyczą 

Innym 
podmiotom 

Podmioty 
upoważnione na 

podstawie 
przepisów prawa 

Rejestr ewidencji 
gruntów  

w postaci 
tradycyjnej  
i cyfrowej 

 
(nowy wpis; data 
wpisu:25.06.2015 

data ostatniej 
aktualizacji:  

Brak 

Ustawa  
Prawo 

geodezyjne  
i kartograficzne 

Dopełnienie 
obowiązków 
wynikających  
z przepisów 

prawa 

Właściciele 
nieruchomości Tak Tak Nie Nie Tak Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie 

Wyłącznie 
z innych 
źródeł 

Innym 
podmiotom 

Podmioty 
upoważnione na 

podstawie 
przepisów prawa 

Ewidencja 
wydanych 

i utraconych 
dowodów 
osobistych 
w postaci 

tradycyjnej 
i w systemie 

informatycznym 
 

(nowy wpis; data 
wpisu:25.06.2015 

data ostatniej 
aktualizacji: 

Brak 

Ustawa  
o ewidencji 

ludności  
i dowodach 
osobistych 

Dopełnienie 
obowiązków 
wynikających  
z przepisów 

prawa 

Osoby zgłaszające 
się o wydanie lub 
wymianę dowodu 

osobistego 

Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie Nie Nie Nie Tak Nie 

Głównie 
od osób, 
których 
dotyczą 

Wyłącznie 
podmiotom 

upoważnionym 
na podstawie 

przepisów 
prawa, także 

droga 
teletransmisji 

Podmioty 
upoważnione na 

podstawie 
przepisów prawa 

Rejestr ewidencji 
ludności 
w postaci 

tradycyjnej 
i w systemie 

informatycznym 
 

(nowy wpis; data 

Brak 

Ustawa  
o ewidencji 

ludności  
i dowodach 
osobistych 

Dopełnienie 
obowiązków 
wynikających  
z przepisów 

prawa 

Stalli, byli, czasowi 
mieszkańcy 

Gminy,  
w tym 

cudzoziemcy 

Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 

Głównie 
od osób, 
których 
dotyczą 

Wyłącznie 
podmiotom 

upoważnionym 
na podstawie 

przepisów 
prawa 

Podmioty 
upoważnione na 

podstawie 
przepisów prawa 



wpisu:25.06.2015 
data ostatniej 
aktualizacji: 

Rejestr danych 
o nauczycielach, 
wychowawcach 

i innych 
pracownikach 

pedagogicznych, 
gromadzonych 

w systemie 
informacji 

oświatowej 
 

(nowy wpis; data 
wpisu:25.06.2015 

data ostatniej 
aktualizacji: 

Brak 

Ustawa  
o systemie 
informacji 

oświatowej 

Scalenie 
informacji  

z placówek 
oświatowych do 

przekazania 
jednostce 

nadrzędnej 
(kuratorium) 

Nauczyciele 
zatrudnieni  

w placówkach 
oświatowych 

Nie Nie Nie Nie Nie Tak Nie Tak Tak Tak Nie Nie 
Wyłącznie 
z innych 
źródeł 

Wyłącznie 
podmiotom 

upoważnionym 
na podstawie 

przepisów 
prawa 

Kuratorium 
Oświaty Katowice 

Rejestr 
wykroczeń 
w postaci 

tradycyjnej 
i cyfrowej 

 
(nowy wpis; data 
wpisu:25.06.2015 

data ostatniej 
aktualizacji: 

Brak 

Ustawa  
o strażach 
gminnych;  

Kodek 
postępowania 
w sprawach  

o wykroczenia; 

Ustawa  
prawo  

o ruchu 
drogowym   

Ustalenie 
danych 

osobowych 
sprawcy 

wykroczenia 
oraz 

archiwizacja 
danych 

Sprawcy 
wykroczeń Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie Nie Nie Nie Tak Nie 

Wyłącznie 
od osób, 
których 
dotyczą 

Wyłącznie 
podmiotom 

upoważnionym 
na podstawie 

przepisów 
prawa 

Podmioty 
upoważnione na 

podstawie 
przepisów prawa 

Rejestr osób 
doprowadzonych 

do izby 
wytrzeźwień,  

do Policji oraz do 
miejsca 

zamieszkania 
postaci 

tradycyjnej 
 

(nowy wpis; data 
wpisu:25.06.2015 

data ostatniej 
aktualizacji: 

Brak 

Ustawa  
o strażach 
gminnych; 

Kodek 
postępowania  
w sprawach  

o wykroczenia 

Cel archiwalny. 
Udzielanie 
informacji 

Policji, Sądom, 
Prokuraturze, 

Strażom 
Miejskim 

Osoby nietrzeźwe, 
odwiezione do izby 

wytrzeźwień, 
Policji, miejsca 
zamieszkania 

Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie Nie Nie Nie Tak Nie 

Głównie 
od osób, 
których 
dotyczą 

Innym 
podmiotom 

Sąd, Prokuratura, 
Policja, Straż 

Miejska 

Wnioski  
o udostępnienie 

informacji 
publicznej  
w postaci 

tradycyjnej  
i w systemie 

informatycznym 
 

(nowy wpis; data 
wpisu:25.06.2015 

Aktualizacja; 
data ostatniej 
aktualizacji: 
25.11.2010 

ARAM sp. z o.o.  
Al. Jerozolimskie 

180, 02-486 
Warszawa 

Ustawa  
o dostępie do 

informacji 
publicznej 

Dopełnienie 
obowiązków 
wynikających  
z przepisów 

prawa 

Osoby składające 
wniosek  

o udostępnienie 
informacji 
publicznej 

Tak Nie Nie Nie Tak Tak Nie Nie Nie Nie Nie Tak 

Wyłącznie 
od osób, 
których 
dotyczą 

Wyłącznie 
podmiotom 

upoważnionym 
na podstawie 

przepisów 
prawa 

Podmioty 
upoważnione na 

podstawie 
przepisów prawa 

Ewidencja licencji 
na transport 

drogowy osób 
taksówką  
w postaci 

tradycyjnej 
 

(nowy wpis; data 
wpisu:25.06.2015 
Aktualizacja; data 

ostatniej 
aktualizacji: 
23.11.2006 

Brak 
Ustawa  

o transporcie 
drogowym 

Dopełnienie 
obowiązków 
wynikających  
z przepisów 

prawa 

Przedsiębiorcy 
wykonujący 
przewozy  
w zakresie 
transportu 

drogowego osób 
taksówką 

Tak Nie Nie Nie Tak Tak Tak Tak Nie Nie Nie Nie 

Wyłącznie 
od osób, 
których 
dotyczą 

Wyłącznie 
podmiotom 

upoważnionym 
na podstawie 

przepisów 
prawa 

Podmioty 
upoważnione na 

podstawie 
przepisów prawa 

Oświadczenia 
majątkowe  
w postaci 

tradycyjnej 
 

(nowy wpis; data 
wpisu:25.06.2015 
Aktualizacja; data 

ostatniej 
aktualizacji: 
23.11.2006  

Brak 
Ustawa  

o samorządzie 
gminnym 

Dopełnienie 
obowiązków 
wynikających  
z przepisów 

prawa 

Osoby wymienione  
w art. 24h ustawy  

o samorządzie 
gminnym  

Tak Nie Tak Tak Tak Nie Tak Tak Nie Nie Nie Nie 

Wyłącznie 
od osób, 
których 
dotyczą 

Wyłącznie 
podmiotom 

upoważnionym 
na podstawie 

przepisów 
prawa 

Podmioty 
upoważnione na 

podstawie 
przepisów prawa 

Rejestr 
przedpoborowych 

w postaci 
tradycyjnej 

 

Brak 

Ustawa  
o powszechnym 

obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej 

Dopełnienie 
obowiązków 
wynikających  
z przepisów 

prawa 

Mężczyźni, którzy  
w danym roku 

kalendarzowym 
ukończą 18 rok 

życia  

Tak Nie Tak Trak Tak Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie 

Głównie 
od osób, 
których 
dotyczą 

Wyłącznie 
podmiotom 

upoważnionym 
na podstawie 

przepisów 

Podmioty 
upoważnione na 

podstawie 
przepisów prawa 



(nowy wpis; data 
wpisu:25.06.2015 

data ostatniej 
aktualizacji: 

prawa 

Nauczyciele 
ubiegający się  

o awans 
zawodowy na 

stopień 
nauczyciela 

mianowanego  
w postaci 

tradycyjnej 
 

(nowy wpis; data 
wpisu:25.06.2015 

data ostatniej 
aktualizacji:  

Brak Ustawa  
Karta Nauczyciela 

Dopełnienie 
obowiązków 
wynikających  
z przepisów 

prawa 

Nauczyciele 
kontraktowi 

ubiegający się  
o awans na stopień 

nauczyciela 
mianowanego 

Tak Nie Tak Tak Tak Nie Nie Tak Tak Tak Nie Tak 

Wyłącznie 
od osób, 
których 
dotyczą 

Wyłącznie 
podmiotom 

upoważnionym 
na podstawie 

przepisów 
prawa 

Zakład pracy 
wnioskodawcy 

oraz organ 
nadzoru 

pedagogicznego 

Zbiór danych  
o nauczycielach  

i innych 
pracownikach 

szkoły 
gromadzonych 
 w arkuszach 

organizacyjnych 
placówek 

oświatowych  
w postaci 

tradycyjnej 
 i w systemie 

informatycznym 
 

(nowy wpis; data 
wpisu:25.06.2015 

Aktualizacja; 
data ostatniej 
aktualizacji: 
29.04.2010 

VULCAN sp. z o.o. 
ul. Wołowska 6, 
51-116 Wrocław 

Ustawa  
Karta 

Nauczyciela; 

Ustawa  
o systemie 

oświaty; 

Rozporządzenie 
w sprawie 
ramowych 
statutów 

publicznego 
przedszkola oraz 
publicznych szkół; 

Rozporządzenie 
w sprawie 

ramowych planów 
nauczania  
w szkołach 
publicznych  

 

Dopełnienie 
obowiązków 
wynikających  
z przepisów 

prawa 

Nauczyciele 
 i pracownicy 

niepedagogiczni 
placówek 

oświatowych 

Tak Nie Tak Nie Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie Nie 

Z innych 
źródeł, niż 

osoba 
której 
dane 

dotyczą 

Wyłącznie 
podmiotom 

upoważnionym 
na podstawie 

przepisów 
prawa 

Podmioty 
upoważnione na 

podstawie 
przepisów prawa 

Rejestr Gminnej 
Komisji 

Rozwiązywania 
Problemów 

Alkoholowych 
 

(nowy wpis; data 
wpisu:25.06.2015 

data ostatniej 
aktualizacji: 

Brak 

Ustawa  
o wychowaniu  
w trzeźwości 

 i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi 

Dopełnienie 
obowiązków 
wynikających  
z przepisów 

prawa 

Osoby 
nadużywające 
alkohol oraz 

wnioskodawcy 
(osoby fizyczne 

 i instytucje) 

Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie Nie Nie Nie Nie Tak 
Wyłącznie 
z innych 
źródeł 

Wyłącznie 
podmiotom 

upoważnionym 
na podstawie 

przepisów 
prawa 

Podmioty 
upoważnione na 

podstawie 
przepisów prawa 

Stypendia dla 
studentów  
w postaci 

tradycyjnej 
 i cyfrowej 

 
(nowy wpis; data 
wpisu:25.06.2015 

data ostatniej 
aktualizacji: 

Brak 
Ustawa  

o samorządzie 
gminnym 

Dopełnienie 
obowiązków 
wynikających  
z przepisów 

prawa 

Osoby składające 
wniosek  

o stypendium 
Tak Nie Tak Nie Tak Nie Nie Nie Nie Tak Nie Tak 

Wyłącznie 
od osób, 
których 
dotyczą 

Wyłącznie 
podmiotom 

upoważnionym 
na podstawie 

przepisów 
prawa 

Podmioty 
upoważnione na 

podstawie 
przepisów prawa 

Stypendia 
socjalne  
w postaci 

tradycyjnej 
 i cyfrowej 

 
(nowy wpis; data 
wpisu:25.06.2015 

data ostatniej 
aktualizacji: 

Brak 
Ustawa  

o systemie 
oświaty 

Dopełnienie 
obowiązków 
wynikających  
z przepisów 

prawa 

Rodzice, prawni 
opiekunowie, 

uczniowie, dyrektor 
placówki, do której 
uczęszcza uczeń 

Tak Tak Tak Nie Tak Tak Nie Tak Nie Nie Nie Tak 

Głównie 
od osób, 
których 
dotyczą 

Wyłącznie 
podmiotom 

upoważnionym 
na podstawie 

przepisów 
prawa 

MOPS Czeladź 

Rejestr wniosków 
o dowóz dzieci 

niepełnosprawny
ch do Szkół  
i Przedszkoli  

w postaci 
tradycyjnej 

 
(nowy wpis; data 
wpisu:25.06.2015 

data ostatniej 
aktualizacji: 

Brak 
Ustawa  

o systemie 
oświaty 

Dopełnienie 
obowiązków 
wynikających  
z przepisów 

prawa 

Rodzice dzieci 
niepełnosprawnych

, podlegających 
obowiązkowi nauki 

 i obowiązkowi 
szkolnemu 

Tak Tak Tak Tak Tak Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak 

Wyłącznie 
od osób, 
których 
dotyczą 

Wyłącznie 
podmiotom 

upoważnionym 
na podstawie 

przepisów 
prawa 

Podmioty 
upoważnione na 

podstawie 
przepisów prawa 

Rejestr wniosków 
o dofinansowanie 

kosztów 
kształcenia 

pracowników  
młodocianych 

w postaci 
tradycyjnej 

 
(nowy wpis; data 
wpisu:25.06.2015 

Brak 
Ustawa 

o systemie 
oświaty 

Dopełnienie 
obowiązków 
wynikających  
z przepisów 

prawa 

Pracodawcy 
zatrudniający 
młodocianych 
pracowników 
w celu nauki 
zawodu lub 

przyuczenia; 
Młodociani 
pracownicy 

Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie Tak 

Wyłącznie 
od osób, 
których 
dotyczą 

Wyłącznie 
podmiotom 

upoważnionym 
na podstawie 

przepisów 
prawa 

Podmioty 
upoważnione na 

podstawie 
przepisów prawa 



data ostatniej 
aktualizacji: 
Ewidencja 
właścicieli 

nieruchomości 
posiadających 

zawarte umowy 
na odbiór 
odpadów 

komunalnych na 
terenie miasta 

Czeladź 
w postaci 
cyfrowej 

 
(nowy wpis; data 
wpisu:25.06.2015 

data ostatniej 
aktualizacji: 

Brak 

Ustawa  
o utrzymaniu 

czystości 
 i porządku  
w gminach 

Dopełnienie 
obowiązków 
wynikających  
z przepisów 

prawa 

Właściciele 
 i użytkownicy 
nieruchomości 

mieszkalnych na 
terenie miasta 

Czeladź  

Tak Nie Nie Nie Tak Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie 
Wyłącznie 
z innych 
źródeł 

Wyłącznie 
podmiotom 

upoważnionym 
na podstawie 

przepisów 
prawa 

Podmioty 
upoważnione na 

podstawie 
przepisów prawa 

Rejestr pojazdów 
i kierowców 
w postaci 

tradycyjnej 
i cyfrowej 

 
(nowy wpis; data 
wpisu:25.06.2015 

Aktualizacja; 
data ostatniej 
aktualizacji: 

28.10.2009 r. – 
wykreślenie 

zbioru z rejestru)  

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Rejestr 
korespondencji-
System Obiegu 
Dokumentów  

w postaci 
tradycyjnej  

i w systemie 
informatycznym 

 
(nowy wpis;  

data 
wpisu:25.06.2015 

Aktualizacja;  
data ostatniej 
aktualizacji: 
29.06.2010 

ARAM sp. z o.o.  
Al. Jerozolimskie 

180, 02-486 
Warszawa 

Ustawa  
o samorządzie 

gminnym; 

Rozporządzenie 
w sprawie 
instrukcji 

kancelaryjnej dla 
organów gmin  

i związków 
międzygminnych 

Zastosowanie 
teleinformatyki 

w celu 
usprawnienia 

procesów 
urzędowych. 
Umożliwienie 

klientom Urzędu 
wymiany 

informacji drogą 
elektroniczną  

Osoby fizyczne 
oraz prawne, 

będące 
obywatelami 

Polskimi lub kraju 
trzeciego 

Tak Nie Nie Nie Tak Tak Tak Nie Nie Nie Nie Tak 

Od osób, 
których 
dotyczą;  

z innych 
źródeł niż 

osoba, 
której 

dotyczą 

Wyłącznie 
podmiotom 

upoważnionym 
na podstawie 

przepisów 
prawa; również 

drogą 
teletransmisji 

Podmioty 
upoważnione na 

podstawie 
przepisów prawa 

Rejestr skarg 
i wniosków 
w postaci 

tradycyjnej 
i w systemie 

informatycznym 
 

(nowy wpis; 
data 

wpisu:25.06.2015 
Aktualizacja; 
data ostatniej 
aktualizacji: 
23.10.2009 

ARAM sp. z o.o.  
Al. Jerozolimskie 

180, 02-486 
Warszawa 

Konstytucja RP; 

Kodeks 
postępowania 

administracyjnego 

Dopełnienie 
obowiązków 
wynikających  
z przepisów 

prawa 

Osoby składające 
skargi, wnioski, 

petycje 
Tak Nie Nie Nie Tak Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak 

Od osób, 
których 
dotyczą;  

z innych 
źródeł niż 

osoba, 
której 

dotyczą 

Wyłącznie 
podmiotom 

upoważnionym 
na podstawie 

przepisów 
prawa 

Podmioty 
upoważnione na 

podstawie 
przepisów prawa 

Rejestr uczestników 
młodzieżowej 

wymiany 
zagranicznej 
z miastami 

partnerskimi Miasta 
Czeladź 

w postaci 
tradycyjnej 

 
(nowy wpis; 
data wpisu: 
25.06.2015) 

Brak 
Zgoda osoby, 
której dane 

dotyczą 

Dopełnienie 
obowiązków 
wynikających  
z przepisów 

prawa 

Młodzież 
wyjeżdżająca poza 

granice kraju,  
w ramach 

współpracy  
z miastami 

partnerskimi 

Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie Nie Nie Nie Tak Tak 

Od osób, 
których 
dotyczą;  

z innych 
źródeł niż 

osoba, 
której 

dotyczą 

Wyłącznie 
podmiotom 

upoważnionym 
na podstawie 

przepisów 
prawa 

Podmioty 
upoważnione na 

podstawie 
przepisów prawa 

Ewidencja Miast, 
Ulic i Adresów 
(EMUiA_Czel) 

 
(nowy wpis; 

data wpisu: 
25.06.2015) 

Brak 

Ustawa  
Prawo 

geodezyjne  
i kartograficzne 

Dopełnienie 
obowiązków 
wynikających  
z przepisów 

prawa 

Osoby fizyczne  
i prawne 

składające wniosek  
o wydanie 

zaświadczenia 
dotyczącego nr 
porządkowego 

Tak Nie Nie Nie Tak Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak 
Od osób, 
których 
dotyczą 

Wyłącznie 
podmiotom 

upoważnionym 
na podstawie 

przepisów 
prawa 

Podmioty 
upoważnione na 

podstawie 
przepisów prawa 

Centralna 
Ewidencja 

i Informacja 
o Działalności 
Gospodarczej 

 
(nowy wpis; 

data wpisu: 
25.06.2015) 

Brak 

Ustawa  
o swobodzie 
działalności 

gospodarczej 

Dopełnienie 
obowiązków 
wynikających  
z przepisów 

prawa.  
Przekształcenie 

wniosków  
o wpis do 
CEiDG  
w formę 

dokumentu 

Osoby fizyczne 
rozpoczynające 

działalność 
gospodarczą, 

osoby fizyczne 
prowadzące 
działalność 

gospodarczą, oraz 
osoby wykreślone  

z CEiDG 

Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie Nie Nie Tak Tak 

Od osób, 
których 
dotyczą;  

z innych 
źródeł niż 

osoba, 
której 

dotyczą 

Wyłącznie 
podmiotom 

upoważnionym 
na podstawie 

przepisów 
prawa 

Podmioty 
upoważnione na 

podstawie 
przepisów prawa 



elektronicznego 
i przesłanie do 

CEiDG 
Deklaracja 
opiekuna 

społecznego 
zwierząt 

 
(nowy wpis; 

data wpisu: 
25.06.2015) 

Brak 

Zgoda osoby, 
której dane 

dotyczą; 

Ustawa  
o ochronie 
zwierząt 

Weryfikacja 
ilości kotów, 

dokarmianych  
w okresie 
jesienno-
zimowym, 

będących pod 
opieką opiekuna 

społecznego  

Osoby wyrażające 
chęć dokarmiania 

bezdomnych kotów 
Tak Nie Nie Nie Tak Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak 

Od osób, 
których 
dotyczą;  

 

Wyłącznie 
podmiotom 

upoważnionym 
na podstawie 

przepisów 
prawa 

Podmioty 
upoważnione na 

podstawie 
przepisów prawa 

Dane osobowe 
Radnych Rady 

Miejskiej do druku 
SG-01 

 
(nowy wpis; 

data wpisu: 
25.06.2015) 

Brak 

Ustawa  
o statyce 

publicznej; 

Rozporządzenie 
Rady Ministrów  

w sprawie 
programu badań 
statystycznych 

statyki publicznej 
na rok 2012 

Dostarczenie 
danych do 

Urzędu 
Statystycznego 
na druku SG-01 

statystyka 
Gminy 

Radni Rady 
Miejskiej  

w Czeladzi  
Tak Nie Tak Nie Nie Nie Nie Nie Tak Tak Nie Nie 

Od osób, 
których 
dotyczą;  

 

Wyłącznie 
podmiotom 

upoważnionym 
na podstawie 

przepisów 
prawa 

Główny Urząd 
Statystyczny 

Rejestr danych 
kontaktowych 

z Radnymi 
 

(nowy wpis; 
data wpisu: 
25.06.2015) 

Brak 
Ustawa  

o samorządzie 
gminnym 

Zapewnienie 
Biuru Rady 

kontaktu  
z Radnymi, 
możliwości 

dostarczenia 
zawiadomień  

i materiałów na 
posiedzenia 

sesji i komisji; 
Zapewnienie 
mieszkańcom 

kontaktu  
z Radnymi, 

poprzez 
udostępnienie 

informacji  
o miejscu  
i terminie,  

w jakim można 
spotkać się  

z Radnym, lub 
ewentualnego 
przekazania 

jego nr telefonu 
lub e-maila      

Radni Rady 
Miejskiej  

w Czeladzi, 
funkcjonariusze 

publiczni 

Tak Nie Nie Nie Tak Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak 

Od osób, 
których 
dotyczą;  

 

Wyłącznie 
podmiotom 

upoważnionym 
na podstawie 

przepisów 
prawa 

Każdy 
mieszkaniec 

miasta lub inna 
osoba chcąca 

skontaktować się 
z radnym, w tym 
Przewodniczący 
Rady i inni Radni  

Odpady komunalne 
 

(nowy wpis; 
data wpisu: 
25.06.2015) 

Brak 

Zgoda osoby, 
której dane 

dotyczą; 

Ustawa  
o utrzymaniu 

czystości 
 i porządku  
w gminach 

Naliczenie 
opłaty za 

gospodarowani
e odpadami 

komunalnymi 

Właściciele 
nieruchomości Tak Tak Tak Nie Tak Tak Nie Nie Nie Nie Nie Tak 

Od osób, 
których 
dotyczą;  

z innych 
źródeł niż 

osoba, 
której 

dotyczą 

Wyłącznie 
podmiotom 

upoważnionym 
na podstawie 

przepisów 
prawa 

ALBA PGK 
Czeladź; 

Punkt 
Selektywnego 

Zbierania 
Odpadów 

Komunalnych 
Czeladź 

Karta Dużej 
Rodziny 

 
(nowy wpis; 

data wpisu: 
25.06.2015) 

Brak 
Ustawa  

o pomocy 
społecznej 

Realizacja 
rządowego 

programu dot. 
wspierania 

rodzin 
wielodzietnych 

Mieszkańcy 
Czeladzi 

spełniający kryteria 
określone  
w ustawie 

Tak Nie Tak Nie Tak Tak Nie Nie Nie Nie Nie Tak 
Od osób, 
których 
dotyczą; 

Wyłącznie 
podmiotom 

upoważnionym 
na podstawie 

przepisów 
prawa 

Polska Wytwórnia 
Papierów 

Wartościowych 
S,A,  

Egzekucje 
 

(nowy wpis; 
data wpisu: 
25.06.2015) 

Brak 

Ustawa  
o postępowaniu 
egzekucyjnym  
w administracji  

Dopełnienie 
obowiązków 
wynikających  
z przepisów 

prawa 

Strony i uczestnicy 
postępowań 

egzekucyjnych  
w administracji 

oraz postępowań 
dot. 

zabezpieczenia 
należności Gminy 

Czeladź  

Tak Tak Tak Nie Tak Tak Tak Tak Nie Nie Tak Tak 

Od osób, 
których 
dotyczą;  

z innych 
źródeł niż 

osoba, 
której 

dotyczą 

Wyłącznie 
podmiotom 

upoważnionym 
na podstawie 

przepisów 
prawa 

Podmioty 
upoważnione na 

podstawie 
przepisów prawa 

Rejestr 
zamieszkania 
cudzoziemców 

 
(nowy wpis; 

data wpisu: 
25.06.2015) 

Brak 
Ustawa  

o ewidencji 
ludności 

Dopełnienie 
obowiązków 
wynikających  
z przepisów 

prawa 

Cudzoziemcy, 
którzy zamieszkują 
lub zamieszkiwali 
na terenie Gminy 

Czeladź 

Tak Nie Tak Tak Tak Tak Nie Nie Nie Nie Nie Nie 

Od osób, 
których 
dotyczą;  

z innych 
źródeł niż 

osoba, 
której 

dotyczą 

Wyłącznie 
podmiotom 

upoważnionym 
na podstawie 

przepisów 
prawa 

Podmioty 
upoważnione na 

podstawie 
przepisów prawa 

Rejestr 
mieszkańców 

 
(nowy wpis; 

data wpisu: 
25.06.2015) 

Brak 
Ustawa  

o ewidencji 
ludności 

Dopełnienie 
obowiązków 
wynikających  
z przepisów 

prawa 

Mieszkańcy Gminy 
Czeladź Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie Nie Nie Nie Tak Nie 

Od osób, 
których 
dotyczą;  

z innych 
źródeł niż 

osoba, 
której 

dotyczą 

Wyłącznie 
podmiotom 

upoważnionym 
na podstawie 

przepisów 
prawa 

Podmioty 
upoważnione na 

podstawie 
przepisów prawa 

 


