1. Nazwa zbioru danych

Ewidencja ludności mieszkańców i cudzoziemców

2. Administrator danych osobowych oraz jego dane
Nazwa Administratora
REGON
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica
Nr budynku
Województwo
Powiat
Gmina
Poczta

Urząd Miejski w Węgrowie
000525990
Węgrów
07-100
Rynek Mariacki
16
Mazowieckie

3. Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w Art. 31 Ustawy, adres siedziby lub
miejsca zamieszkania (w przypadku wyznaczenia)

4. Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie Art. 31 Ustawy,
adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania (w przypadku powierzenia przetwarzania
danych)

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych osobowych
Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących,
Przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
Ustawa z dn. 10 kwietnia 1974 r. O ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. Z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn.
zm).

Przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne
do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
Przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego (jeśli
tak, jakie zadania)

Przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów
danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

6. Cel przetwarzania danych osobowych w zbiorze

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa..

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

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze
nazwiska i imiona

numer NIP

imiona rodziców

miejsce pracy

data urodzenia

zawód

adres zamieszkania lub pobytu

wykształcenie

nr ewidencyjny PESEL

seria i numer dokumentu tożsamości

numer telefonu

adres e-mail

inne: Obywatelstwo, stan cywilny, rysopis, nazwisko i imę współmałżonka, stosunek do powszechnego obowiązku
obrony.

9. Sposób zbierania danych osobowych ze zbioru
Od osób których dotyczą
Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru
Podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

11. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców, którym dane są przekazywane (nazwa, adres
siedziby)

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych osobowych do państwa
trzeciego

13. Informacja o zakresie zmiany

