
Lp. Nazwa zbioru danych osobowych
Nazwa podmiotu któremu powierzono 

przetwarzanie danych
Nazwa przedstawiciela

Podstawa prawna 

upoważniająca do 

prowadzenia zbioru 

danych

Cel przetwarzania, kategoria osób których dane 

dotyczą oraz zakres danych przetwarzanych w 

zbiorze

Sposób zbierania 

danych

Sposób 

udostępniania 

danych

Odbiorcy lub kategorie 

odbiorców

Informacje o 

przekazywaniu danych do 

państw trzecich

Data dokonania 

wpisu
Data aktualizacji

Data 

wykreślenia

1

Zbiór danych osobowych uczestników 

inicjatyw kulturalnych i artystycznych 

organizowanych przez MGDK;

Nie powierzono danych do przetwarzania
Nie wyznaczono 

przedstawiciela

Art. 23 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 

UODO

Zakres: imię, nazwisko, adres zameldowania, adres 

do korespondencji, wiek, data urodzenia, numer 

telefonu, imię i nazwisko opiekuna prawnego, 

adres do korespondencji opiekuna prawnego, 

numer telefonu opiekuna prawnego, stanowisko 

pracy, PESEL, NIP, wizerunek 

Kategoria osób: uczestnicy inicjatyw kulturalnych i 

artystycznych organizowanych przez MGDK

Cel przetwarzania danych w zbiorze: realizacja 

inicjatyw kulturalnych i artystycznych 

bespośrednio od 

osoby fizycznej
nie dotyczy Brak odbiorców

Nie przekazuje się danych 

do państw trzecich
01/07/2015 r.

2
Zbiór danych osobowych uczestników 

wycieczek organizowanych przez MGDK;
Nie powierzono danych do przetwarzania

Nie wyznaczono 

przedstawiciela

Art. 23 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 

UODO

Zakres: imię, nazwisko, adres zameldowania, adres 

do korespondencji, wiek, data urodzenia, numer 

telefonu, imię i nazwisko opiekuna prawnego, 

adres do korespondencji opiekuna prawnego, 

numer telefonu opiekuna prawnego, dane o stanie 

zdrowia, informacje o przyjmowanych lekach, 

informacje o stopniu niepełnosprawności, 

Kategoria osób: uczestnicy wycieczek 

organizowanych przez MGDK, Cel przetwarzania 

danych w zbiorze: organizacja wycieczek 

bespośrednio od 

osoby fizycznej

w formie papierowej 

lub elektronicznej 

(za pośrednictwem 

poczty 

elektronicznej)

Instytucje odwiedzane 

przez uczestników 

wycieczek 

Nie przekazuje się danych 

do państw trzecich
01/07/2015 r.

3

Zbiór danych osobowych osób 

zgłaszających skargi, wnioski oraz 

reklamacje;

Nie powierzono danych do przetwarzania
Nie wyznaczono 

przedstawiciela
Art. 23 ust. 1 pkt 5 UODO

Zakres: Imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres 

do korespondencji, data wpływu, wzór podpisu, 

kogo powiadomiono, przedmiot skargi, adres e-

mail

Kategoria osób: osoby składające skargi, wnioski 

oraz reklamacje

Cel przetwarzania danych w zbiorze: rozpatrywanie 

skarg, wniosków oraz reklamacji

bespośrednio od 

osoby fizycznej
nie dotyczy Brak odbiorców

Nie przekazuje się danych 

do państw trzecich
01/07/2015 r.

4

Zbiór danych osobowych zawartych w 

ewidencji pism wychodzących i 

przychodzących;

Nie powierzono danych do przetwarzania
Nie wyznaczono 

przedstawiciela
Art. 23 ust. 1 pkt 5 UODO

Zakres: Imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres 

do korespondencji, data wpływu, data nadania, 

czego dotyczy korespondencja, numer ewidencyjny

Kategoria osób: osoby korespondujące z MGDK

Cel przetwarzania danych w zbiorze: ewidencja 

korespondencji wychodzącej i przychodzącej

bespośrednio od 

osoby fizycznej
nie dotyczy Brak odbiorców

Nie przekazuje się danych 

do państw trzecich
01/07/2015 r.

5

Zbiór danych osobowych zawartych w 

ewidencji pracowników wykonującychc 

czynności serwisowe dla MGDK;

Nie powierzono danych do przetwarzania
Nie wyznaczono 

przedstawiciela
Art. 23 ust. 1 pkt 5 UODO

Zakres: Imię, nazwisko, nazwa firmy, data 

dokonania czynności serwisowych, stanowisko 

służbowe, 

Kategoria osób: osoby wykonujące czynności 

serwisowe 

Cel przetwarzania danych w zbiorze: ewidencja 

osób wykonujących czynności serwisowe

bespośrednio od 

osoby fizycznej
nie dotyczy Brak odbiorców

Nie przekazuje się danych 

do państw trzecich
01/07/2015 r.

6
Zbiór danych osobowych pochodzących z 

systemu monitoringu wizyjnego;
Nie powierzono danych do przetwarzania

Nie wyznaczono 

przedstawiciela
Art. 23 ust. 1 pkt 5 UODO

Zakres: Wizerunek osoby, czas przebywania na 

obszarze objętym monitoringiem, numer 

rejestracyjny pojazdu, marka pojazdu

Kategoria osób: osoby fizyczne objęte 

monitoringiem wizyjnym

Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

zabezpieczenie fizyczne obszaru należącego do 

MGDK

bespośrednio od 

osoby fizycznej

w postaci 

elektronicznej - 

nagranie z 

monitoringu 

wizyjnego

Brak odbiorców
Nie przekazuje się danych 

do państw trzecich
01/07/2015 r.
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7
Zbiór danych osobowych dotyczący 

organizacji imprez masowych;

Witold Pruchnik – radca prawny, prowadzący 

działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria 

Radcy Prawnego radca prawny Witold 

Pruchnik z siedzibą w Głogowie Małopolskim, 

ul. Rynek 7 lokal 2, PL-36060 Głogów 

Małopolski

Nie wyznaczono 

przedstawiciela
Art. 23 ust. 1 pkt 2 UODO

Zakres: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer 

telefonu, wizerunek, PESEL, seria i numer dowodu 

osobistego,  

Kategoria osób: osoby fizyczne będące 

organizatorami imprez masowych

Cel przetwarzania danych w zbiorze: spełnienie 

wymogu wynikającego z przepisu prawa

bespośrednio od 

osoby fizycznej
nie dotyczy Brak odbiorców

Nie przekazuje się danych 

do państw trzecich
01/07/2015 r.

8

Zbiór danych osobowych osób które 

występiły z wnioskiem o udostępnienie 

informacji publicznej;

Witold Pruchnik – radca prawny, prowadzący 

działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria 

Radcy Prawnego radca prawny Witold 

Pruchnik z siedzibą w Głogowie Małopolskim, 

ul. Rynek 7 lokal 2, PL-36060 Głogów 

Małopolski

Nie wyznaczono 

przedstawiciela
Art. 23 ust. 1 pkt 2 UODO

Zakres: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres 

korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, 

czego dotyczy sprawa 

Kategoria osób: osoby fizyczne występujące z 

wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej 

Cel przetwarzania danych w zbiorze: spełnienie 

wymogu wynikającego z przepisu prawa 

bespośrednio od 

osoby fizycznej
nie dotyczy Brak odbiorców

Nie przekazuje się danych 

do państw trzecich
01/07/2015 r.

9

Zbiór danych osobowych prowadzony w 

związku z postępowaniami w sprawie 

zamówień publicznych;

Witold Pruchnik – radca prawny, prowadzący 

działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria 

Radcy Prawnego radca prawny Witold 

Pruchnik z siedzibą w Głogowie Małopolskim, 

ul. Rynek 7 lokal 2, PL-36060 Głogów 

Małopolski

Nie wyznaczono 

przedstawiciela
Art. 23 ust. 1 pkt 2 UODO

Zakres: imię, nazwisko, adres zamieszkania, data 

urodzenia, adres zamieszkania, adres prowadzonej 

działalności gospodarczej, oznaczenie 

przedsiębiorstwa, PESEL, NIP, posiadane 

uprawnienia i certyfikaty 

Kategoria osób: osoby fizyczne biorące udział w 

postępowaniach w sprawie zamówień publicznych 

Cel przetwarzania danych w zbiorze: spełnienie 

wymogu wynikającego z przepisu prawa 

bespośrednio od 

osoby fizycznej

w formie papierowej 

lub elektronicznej 

(za pośrednictwem 

poczty 

elektronicznej)

Brak odbiorców
Nie przekazuje się danych 

do państw trzecich
01/07/2015 r.

10

Zbiór danych osobowych osób 

otrzymujących nagrody w konkursach 

organizowanych przez MGDK;

Nie powierzono danych do przetwarzania
Nie wyznaczono 

przedstawiciela
Art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO

Zakres: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer 

telefonu, imię i nazwisko opiekuna prawnego, 

numer telefonu opiekuna prawnego 

Kategoria osób: osoby fizyczne biorące udział w 

konkursach organizowanych przez MGDK 

Cel przetwarzania danych w zbiorze: przyznawanie 

nagród

bespośrednio od 

osoby fizycznej
nie dotyczy Brak odbiorców

Nie przekazuje się danych 

do państw trzecich
01/07/2015 r.

11

Zbiór danych osobowych uczestników 

wypoczynku organizowanego przez 

MGDK;

Nie powierzono danych do przetwarzania
Nie wyznaczono 

przedstawiciela

Art. 23 ust. 1 pkt 2 i 3 

UODO

Zakres: czas trwania wypoczynku, imię i nazwisko 

dziecka, PESEL dziecka, data i miejsce urodzenia 

dziecka, adres zamieszkania dziecka, numer 

telefonu dziecka, nazwa i adres szkoły, adres 

rodziców/opiekunów dziecka przebywającego na 

wypoczynku, telefon rodziców/opiekunów dziecka, 

informacja o stanie zdrowia dziecka, Kategoria 

osób: dzieci przebywające na wypoczynku, 

rodzice/opiekunowie dziecka, Cel przetwarzania 

danych w zbiorze: spełnienie wymogu 

wynikającego z przepisu prawa - organizacja 

półkolonii

bespośrednio od 

osoby fizycznej
nie dotyczy Brak odbiorców

Nie przekazuje się danych 

do państw trzecich
01/07/2015 r.

12
Zbiór danych osobowych, prowadzony w 

związku z udostępnianiem i wypożyczaniem 

sprzętu i kostiumów przez MGDK; 

Nie powierzono danych do przetwarzania
Nie wyznaczono 

przedstawiciela

Art. 23 ust. 1 pkt 1 i 5 

UODO

Zakres: imię i nazwisko, numer telefonu, PESEL lub 

seria i numer dowodu osobistego, adres 

zamieszkania, adres poczty elektronicznej, 

Kategoria osób: osoby fizyczne wyporzyczające 

sprzęt i kostium stanowiące majątek MGDK, Cel 

przetwarzania danych osobowych: ewidencja 

wypożyczeń sprzętu i kostiumów

bespośrednio od 

osoby fizycznej
nie dotyczy Brak odbiorców

Nie przekazuje się danych 

do państw trzecich
01/07/2015 r.


