
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG w Tomaszowie Lubelskim 

 

Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych 

 

Na podstawie : 

- art. 36a ustawy ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.922), 

- 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 r. poz. 719), 

informuje się, że Administrator Bezpieczeństwa Informacji prowadzi rejestr zbiorów osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych który jest 

rejestrem jawnym. 

                Dane osobowe mogą być udostępnione osobom, których te dane dotyczą lub podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa do ich otrzymania, jeżeli w 

sposób wiarygodny uzasadniają potrzebę posiadania tych danych, a ich udostępnienie nie naruszy praw i wolności, których te dane dotyczą. 

Dane osobowe udostępnia się podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa do ich otrzymania na pisemny, umotywowany wniosek, chyba że przepis innej ustawy 

stanowi inaczej. 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) podstawą rozpatrywania 

wniosków o udostępnienie danych osobowych i informacji przetwarzanych w Miejskim Zarządzie Dróg jest pisemne wystąpienie wnioskodawcy, zawierające niżej 

wymienione informacje : 

1. wskazanie wnioskodawcy oraz czytelny podpis lub parafka z pieczęcią imienną, lub wniosek opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za 

pomocą ważnego kwalifikacyjnego certyfikatu, 

2. precyzyjne określenie zakresu żądanych informacji, 

3. wskazanie do czego pozyskane informacje będą wykorzystywane, z podaniem znaku sprawy, 

4. wskazanie podstawy prawnej umożliwiającej udzielenie żądanej informacji, 

5. wskazanie indykatorów umożliwiających wyszukanie w zbiorze – danych osobowych, której te dane dotyczą tj. : imię i nazwisko, numer PESEL, lub data urodzenia. 

 

 

 

 

 



 

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Miejskim Zarządzie Dróg w Tomaszowie Lubelskim 

 

Lp. 

Nazwa zbioru 
danych osobowych 

Administrator 
Danych 

Osobowych/ 
siedziba/REGON 

Data 
zgłoszenia 
zbioru do 
rejestracji 

Data 
wykreślenia 

zbioru 

Podmiot 
któremu 

powierzono 
przetwarzanie 

danych 

Podstawa prawna 
przetwarzania 

danych 
osobowych 

Cel przetwarzania 
danych 

osobowych 

Kategoria osób, 
których dane są 
przetwarzane 

 

Zakres danych 
przetwarzanych 

z zbiorze 

Sposób 
zbierania 

danych do 
zbioru 

Sposób 
udostępniania 

danych do 
zbioru 

Data 
wprowadzonej 

ostatniej 
zmiany 

1. REJESTR 
PRACOWNIKÓW  
(AKTA OSOBOWE) 

Miejski Zarząd Dróg 
ul. Ściegiennego 57 
22-600 Tomaszów 

Lubelski 
REGON 001237939 

07-05-2015 - Mikrobit  
 ul. Zana 39 
20-601 Lublin 

Ustawa z dnia 8 
marca 1990 r. o 
samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 
2013 r. poz.594 z 
późn. zm). 
Ustawa z dnia 21 
listopada 2008 r. o 
pracownikach 
samorządowych      
( Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1202 tj.) 
 

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa. 

 
Dane 
pracowników. 
 
 

Nazwiska i 
imiona, nazwisko 
rodowe,  imiona 
rodziców, data i 
miejsce 
urodzenia, adres 
zamieszkania, 
numer 
ewidencyjny 
PESEL, numer 
NIP, miejsce 
pracy, 
wykształcenie, 
stan cywilny, 
zawód wyuczony, 
kwalifikacje, 
kursy, szkolenia, 
dane członków 
rodziny,  seria i 
nr dowodu 
osobistego, nr 
telefonu. 

Zbieranie 
głównie od 
osób których 
dane dotyczą. 
Z innych źródeł 
niż osoba, 
której dane 
dotyczą. 

Dane mogą być 
udostępnione 
innym 
podmiotom 
uprawnionym 
na podstawie 
przepisów 
prawa. 

01-10-2016 

2. REJESTR 
KONTRAHENTÓW 

Miejski Zarząd Dróg 
ul. Ściegiennego 57 
22-600 Tomaszów 

Lubelski 
REGON 001237939 

01-10-2016 - Mikrobit  
 ul. Zana 39 
20-601 Lublin 

Ustawa z dnia 8 
marca 1990 r. o 
samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 
2013 r. poz.594 z 
póżn. zm). 
Ustawa z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o 
finansach 
publicznych (Dz. U. 
2009 r. Nr 157, 
poz. 1240 z póżn. 
zm). 

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa. 

 
Osoby fizyczne i 
prawne. 
 
 

Nazwiska i 
imiona, adres 
zamieszkania lub 
pobytu, numer 
NIP. 

Zbieranie 
głównie od 
osób których 
dane dotyczą. 
Z innych źródeł 
niż osoba, 
której dane 
dotyczą. 

Dane mogą być 
udostępnione 
innym 
podmiotom 
uprawnionym 
na podstawie 
przepisów 
prawa. 

 

3. REJESTR  DANYCH 
OSOBOWYCH  
W RAMACH ROBÓT 
PUBLICZNYCH I 
INTERWENCYJNYCH 

Miejski Zarząd Dróg 
ul. Ściegiennego 57 
22-600 Tomaszów 

Lubelski 
REGON 001237939 

07-04-2016 - Mikrobit  
 ul. Zana 39 
20-601 Lublin 

Ustawa z dnia 8 
marca 1990 r. o 
samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 
2013 r. poz.594 z 
późn. zm). 

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa. 

Dane 
pracowników. 
 

Nazwiska i 
imiona, nazwisko 
rodowe, imiona 
rodziców, data 
urodzenia, 
miejsce 

Zbieranie 
głównie od 
osób których 
dane dotyczą. 
Z innych źródeł 
niż osoba, 

Dane mogą być 
udostępnione 
innym 
podmiotom 
uprawnionym 
na podstawie 

 



Ustawa z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o 
promocji 
zatrudnienia i 
instytucjach rynku 
pracy (Dz. U. z 
2016 r. poz. 645 z 
późn. zm). 
Ustawa z dnia 21 
listopada 2008 r. o 
pracownikach 
samorządowych      
( Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1202 tj.) 

urodzenia, adres 
zamieszkania, nr 
ewidencyjny 
PESEL, seria i nr 
dowodu 
osobistego, nr 
telefonu. 
 
 

której dane 
dotyczą. 

przepisów 
prawa. 

4. REJESTR  DANYCH 
OSOBOWYCH NIE 
BĘDĄCYCH 
PRACOWNIKAMI 
W RAMACH PRAC 
SPOŁECZNIE 
UŻYTECZNYCH 

Miejski Zarząd Dróg 
ul. Ściegiennego 57 
22-600 Tomaszów 

Lubelski 
REGON 001237939 

29-06-2015 - Nie dotyczy. Ustawa z dnia 12 
marca 2004 r. o 
pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 
175, poz. 1362 z 
późn. zm). 
Ustawa z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o 
promocji 
zatrudnienia i 
instytucjach rynku 
pracy (Dz. U. z 
2016 r. poz. 645 z 
późn. zm). 

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa. 

Osoby fizyczne.  
 

Nazwiska i 
imiona, data i 
miejsce 
urodzenia, adres 
zamieszkania, 
 nr PESEL,   
nr telefonu. 
 
 

Zbieranie 
głównie od 
osób których 
dane dotyczą. 
Z innych źródeł 
niż osoba, 
której dane 
dotyczą. 

Dane mogą być 
udostępnione 
innym 
podmiotom 
uprawnionym 
na podstawie 
przepisów 
prawa. 

07-04-2016 

5. DOKUMENTACJA 
DOTYCZĄCA ZFŚS 

Miejski Zarząd Dróg 
ul. Ściegiennego 57 
22-600 Tomaszów 

Lubelski 
REGON 001237939 

01-10-2016 - Nie dotyczy. Ustawa z dnia 8 
marca 1990 r. o 
samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 
2013 r. poz.594 z 
póżn. zm). 
Ustawa z dnia 21 
listopada 2008 r. o 
pracownikach 
samorządowych      
( Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1202 tj.) 
Ustawa z dnia 4 
marca 1994 r. o 
zakładowym 
funduszu 
świadczeń 
socjalnym ( Dz. U. 
1994 nr 43, poz. 
163 z późn. zm). 
 

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa. 

Dane 
pracowników, 
rencistów, 
emerytów i ich 
rodzin. 

Nazwisko i imię, 
data urodzenia, 
adres 
zamieszkania, 
numer telefonu, 
oświadczenie o 
dochodach. 

Zbieranie 
głównie od 
osób których 
dane dotyczą. 
Z innych źródeł 
niż osoba, 
której dane 
dotyczą. 

Dane mogą być 
udostępnione 
innym 
podmiotom 
uprawnionym 
na podstawie 
przepisów 
prawa. 

 

6. REJESTR ZWOLNIEŃ 
LEKARSKICH 

Miejski Zarząd Dróg 
ul. Ściegiennego 57 
22-600 Tomaszów 

Lubelski 

01-10-2016 - Nie dotyczy. Ustawa z dnia 21 
listopada 2008 r. o 
pracownikach 
samorządowych      

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa. 

Dane 
pracowników. 

Nazwisko i imię, 
PESEL, data 
urodzenia. 

Zbieranie 
głównie od 
osób których 
dane dotyczą. 

Dane mogą być 
udostępnione 
innym 
podmiotom 

 



REGON 001237939 ( Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1202 tj.) 
Ustawa z dnia 25 
czerwca 1999 r. o 
świadczeniach 
pieniężnych w 
razie choroby i 
macierzyństwa ( 
Dz. U. 1999 nr 60 
poz. 636 z późn. 
zm). 

Z innych źródeł 
niż osoba, 
której dane 
dotyczą. 

uprawnionym 
na podstawie 
przepisów 
prawa. 

7. REJESTR DECYZJI 
NA ZAJĘCIE PASA 
DROGOWEGO I 
UZGODNIEŃ 
DROGOWYCH 

Miejski Zarząd Dróg 
ul. Ściegiennego 57 
22-600 Tomaszów 

Lubelski 
REGON 001237939 

01-07-2015 - Nie dotyczy. Ustawa z dnia 21 
marca 1985 r. o 
drogach 
publicznych (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 460 z 
późn. zm). 
Rozporządzenie 
Rady Ministrów z 
dnia 1 czerwca 
2004 r. w sprawie 
określenia 
warunków 
udzielania 
zezwoleń na 
zajęcie pasa 
drogowego (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 140, 
poz. 1481). 
Ustawa z dnia 27 
marca 2003 r. o 
zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 z późn. 
zm). 
Ustawa z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2016 z późn. 
zm). 

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa. 

Osoby 
wnioskujące o 
wydanie decyzji 
na zajęcie pasa 
drogowego lub 
uzgodnienia 
lokalizacji 
infrastruktury 
technicznej. 

Nazwiska i 
imiona, adres 
zamieszkania lub 
pobytu, numer 
telefonu. 

Zbieranie 
głównie od 
osób których 
dane dotyczą. 
Z innych źródeł 
niż osoba, 
której dane 
dotyczą. 

Dane mogą być 
udostępnione 
innym 
podmiotom 
uprawnionym 
na podstawie 
przepisów 
prawa. 

01-10-2016 

8. REJESTR ADOPCJI Z 
PRZYTULISKA DLA 
ZWIERZĄT 

Miejski Zarząd Dróg 
ul. Ściegiennego 57 
22-600 Tomaszów 

Lubelski 
REGON 001237939 

03-07-2015  Nie dotyczy. Ustawa z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 
106, poz. 1002 z 
późn.zm) 

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa. 

Osoby fizyczne i 
prawne. 
 

Nazwiska i 
imiona, adres 
zamieszkania lub 
pobytu, numer 
telefonu. 

Zbieranie 
głównie od 
osób których 
dane dotyczą. 
Z innych źródeł 
niż osoba, 
której dane 
dotyczą. 

Dane mogą być 
udostępnione 
innym 
podmiotom 
uprawnionym 
na podstawie 
przepisów 
prawa. 

01-10-2016 



9. REJESTR 
DOKUMENTÓW 
KSIĘGOWYCH  

Miejski Zarząd Dróg 
ul. Ściegiennego 57 
22-600 Tomaszów 

Lubelski 
REGON 001237939 

06-07-2015  Nie dotyczy. Ustawa z dnia 8 
marca 1990 r. o 
samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 
2013 r.  poz.594 z 
póżn. zm). 
Ustawa z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o 
finansach 
publicznych (Dz. U. 
2009 r. Nr 157, 
poz. 1240 z póżn. 
zm) 
Ustawa z dnia 29 
września 1994 r. o 
rachunkowości ( 
Dz. U. 2009 r. Nr 
152, poz. 1223 z 
póź.zm.). 
Ustawa z 26 lipca 
1991 r. o podatku 
dochodowym od 
osób fizycznych 
(Dz. U. 2010 r. Nr 
51, poz. 307 z 
późn. zm.) 
Ustawa z dnia 13 
października 1998 
r. o systemie 
ubezpieczeń 
społecznych (Dz. U. 
2009 r. Nr 205, 
poz. 1585 z późn. 
zm.). 

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa. 

Osoby fizyczne i 
prawne. 
 

Nazwiska i 
imiona, adres 
zamieszkania lub 
pobytu, nr PESEL, 
nr NIP, nr 
rachunku 
bankowego 

Zbieranie 
głównie od 
osób których 
dane dotyczą. 
Z innych źródeł 
niż osoba, 
której dane 
dotyczą. 

Dane mogą być 
udostępnione 
innym 
podmiotom 
uprawnionym 
na podstawie 
przepisów 
prawa. Dane w 
postaci 
papierowej 
przesyłane 
pocztą 
tradycyjną. 

01-10-2016 

10. REJESTR 
DOKUMENTÓW 
KASOWYCH 

Miejski Zarząd Dróg 
ul. Ściegiennego 57 
22-600 Tomaszów 

Lubelski 
REGON 001237939 

06-07-2015  Nie dotyczy. Ustawa z dnia 8 
marca 1990 r. o 
samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 
2013 r.  poz.594 z 
póżn. zm). 
Ustawa z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o 
finansach 
publicznych (Dz. U. 
2009 r. Nr 157, 
poz. 1240 z póżn. 
zm) 
Ustawa z dnia 29 
września 1994 r. o 
rachunkowości        
( Dz. U. 2009 r. Nr 
152, poz. 1223 z 
póź.zm.). 

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa 

Osoby fizyczne i 
prawne. 
 

Nazwiska i 
imiona, adres 
zamieszkania lub 
pobytu,  nr NIP, 
nr rachunku 
bankowego 

Zbieranie 
głównie od 
osób których 
dane dotyczą. 
Z innych źródeł 
niż osoba, 
której dane 
dotyczą. 

Dane mogą być 
udostępnione 
innym 
podmiotom 
uprawnionym 
na podstawie 
przepisów 
prawa. Dane w 
postaci 
papierowej 
przesyłane 
pocztą 
tradycyjną 

01-10-2016 



 

11. REJESTR – 
DZIENNIK 
KORESPONDENCJI 
WPŁYWAJĄCEJ I 
WYCHODZĄCEJ Z 
MIEJSKIEGO 
ZARZĄDU DRÓG 

Miejski Zarząd Dróg 
ul. Ściegiennego 57 
22-600 Tomaszów 

Lubelski 
REGON 001237939 

20-04-2016  Nie dotyczy. Ustawa z dnia 8 
marca 1990 r. o 
samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 
2013 r.  poz.594 z 
póżn. zm). 
Ustawa z dnia 14 
czerwca 1960 r. 
Kodeks 
postępowania 
administracyjnego 
(Dz. U. z 2000 r. 
Nr98, poz.1071 z 
późn. zm). 

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa. 

Petenci 
Miejskiego 
Zarządu Dróg, 
osoby z którymi 
prowadzona jest 
korespondencja. 

Nazwiska i 
imiona, adres 
zamieszkania lub 
pobytu. 

Zbieranie 
głównie od 
osób których 
dane dotyczą. 
Z innych źródeł 
niż osoba, 
której dane 
dotyczą. 

Dane mogą być 
udostępnione 
innym 
podmiotom 
uprawnionym 
na podstawie 
przepisów 
prawa. 

01-10-2016 

12. POCZTOWA 
KSIAŻKA 
NADAWCZA 

Miejski Zarząd Dróg 
ul. Ściegiennego 57 
22-600 Tomaszów 

Lubelski 
REGON 001237939 

02-01-2017  Nie dotyczy. Ustawa z dnia 8 
marca 1990 r. o 
samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 
2016 r. poz.446 ) 
Ustawa z dnia 14 
czerwca 1960 r. 
Kodeks 
postępowania 
administracyjnego 
(Dz. U. z 2000 r. 
Nr98, poz.1071 z 
późn. zm). 

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa. 

Adresaci pism 
wychodzących z 
Miejskiego 
Zarządu Dróg w 
Tomaszowie 
Lubelskim. 

Nazwiska i 
imiona, adres 
zamieszkania lub 
pobytu. 

Zbieranie 
głównie od 
osób których 
dane dotyczą. 
Z innych źródeł 
niż osoba, 
której dane 
dotyczą. 

Dane mogą być 
udostępnione 
innym 
podmiotom 
uprawnionym 
na podstawie 
przepisów 
prawa. 

 

13. EWIDENCJA 
UCZESTNIKÓW 
ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH 

Miejski Zarząd Dróg 
ul. Ściegiennego 57 
22-600 Tomaszów 

Lubelski 
REGON 001237939 

02-11-2016  Nie dotyczy. Ustawa z dnia 10  
czerwca 1994 r. o 
zamówieniach  
publicznych ( Dz. 
U. z 2010 r. Nr 113 
poz. 759 z późn. 
zm.).).  

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa. 

Wnioskodawcy 
którzy ubiegają 
się o udzielenie 
zamówienia 
publicznego. 

Nazwiska i 
imiona, adres 
zamieszkania lub 
pobytu, numer 
ewidencyjny 
PESEL, numer 
NIP, numer 
telefonu. 

Zbieranie 
głównie od 
osób których 
dane dotyczą. 
Z innych źródeł 
niż osoba, 
której dane 
dotyczą. 

Dane mogą być 
udostępnione 
innym 
podmiotom 
uprawnionym 
na podstawie 
przepisów 
prawa. Dane 
przesyłane za 
pośrednictwem 
platformy BIP. 

 

14. KSIĘGA KONTROLI Miejski Zarząd Dróg 
ul. Ściegiennego 57 
22-600 Tomaszów 

Lubelski 
REGON 001237939 

20-10-2016  Nie dotyczy. Ustawa z dnia 8 
marca 1990 r. o 
samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 
2013 r. poz.594 z 
póżn. zm). 
Ustawa z dnia 21 
listopada 2008 r. o 
pracownikach 
samorządowych      
( Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1202 tj.) 
Ustawa z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o 

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa. 

Dane 
kontrolowanych 
i kontrolujących. 

Imię i nazwisko, 
zakres kontroli. 

Zbieranie 
głównie od 
osób których 
dane dotyczą. 
Z innych źródeł 
niż osoba, 
której dane 
dotyczą. 

Dane mogą być 
udostępnione 
innym 
podmiotom 
uprawnionym 
na podstawie 
przepisów 
prawa. 

 



finansach 
publicznych (Dz. U. 
2013 poz. 885 z 
poźn. zm).  
Rozporządzenie 
Ministra Rozwoju 
Finansów z dnia 4 
września 2015r. w 
sprawie audytu. 
 

15. REJESTR 
UPRAWNIEŃ 
PRACOWNICZYCH 
NA 
ZAJMOWANYCH 
STANOWISKACH 
PRACY 

Miejski Zarząd Dróg 
ul. Ściegiennego 57 
22-600 Tomaszów 

Lubelski 
REGON 001237939 

09-11-2016  Nie dotyczy. Ustawa z dnia 8 
marca 1990 r. o 
samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 
2013 r. poz.594 z 
póżn. zm). 
Ustawa z dnia 21 
listopada 2008 r. o 
pracownikach 
samorządowych      
( Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1202 tj.) 
 

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa. 

Dane 
pracowników. 

Imię i nazwisko, 
stanowisko 
pracy, 
uprawnienia, 
orzeczenie 
lekarskie 

Zbieranie 
głównie od 
osób których 
dane dotyczą. 
Z innych źródeł 
niż osoba, 
której dane 
dotyczą. 

Dane mogą być 
udostępnione 
innym 
podmiotom 
uprawnionym 
na podstawie 
przepisów 
prawa. 

 

16. ARCHIWUM 
ZAKŁADOWE 

Miejski Zarząd Dróg 
ul. Ściegiennego 57 
22-600 Tomaszów 

Lubelski 
REGON 001237939 

02-01-2017  Nie dotyczy. Ustawa z dnia 8 
marca 1990 r. o 
samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 
2013 r. poz.592 
 z póżn. zm)  
Ustawa z dnia 14 
lipca 1983 r. o 
narodowym 
zasobie 
archiwalnym i 
archiwach ( Dz. U. 
z 2011 r. Nr 123, 
poz. 698 z poźn. 
zm). 

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa. 

Dane osób 
których dotyczą 
materiały 
archiwalne. 

Nazwiska i 
imiona, nazwisko 
rodowe,  imiona 
rodziców, data i 
miejsce 
urodzenia, adres 
zamieszkania lub 
pobytu, numer 
ewidencyjny 
PESEL, miejsce 
pracy, 
wykształcenie, 
zawód, 
kwalifikacje, 
seria i nr dowodu 
osobistego, nr 
telefonu. 

Zbieranie 
głównie od 
osób których 
dane dotyczą. 
Z innych źródeł 
niż osoba, 
której dane 
dotyczą. 

Dane mogą być 
udostępnione 
innym 
podmiotom 
uprawnionym 
na podstawie 
przepisów 
prawa. 

 

17. EWIDENCJA 
PRACOWNIKÓW 
UPOWAŻNIONYCH 
DO 
PRZETWARZANIA 
DANYCH 
OSOBOWYCH 

Miejski Zarząd Dróg 
ul. Ściegiennego 57 
22-600 Tomaszów 

Lubelski 
REGON 001237939 

20-10-2016  Nie dotyczy. Ustawa z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych 
osobowych ( Dz. U. 
z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926 z późn. 
zm). 
Ustawa z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w 

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa. 

Dane 
pracowników. 

Nazwisko i imię, 
stanowisko 
pracownicze 

Zbieranie 
głównie od 
osób których 
dane dotyczą. 
Z innych źródeł 
niż osoba, 
której dane 
dotyczą. 

Dane mogą być 
udostępnione 
innym 
podmiotom 
uprawnionym 
na podstawie 
przepisów 
prawa. 

 



sprawie 
dokumentacji 
przetwarzania 
danych osobowych 
oraz warunków 
technicznych i 
organizacyjnych 
(Dz. U. Nr 100, poz. 
1024). 

18. REKRUTACJA 
PRACOWNIKÓW 

Miejski Zarząd Dróg 
ul. Ściegiennego 57 
22-600 Tomaszów 

Lubelski 
REGON 001237939 

20-10-2016  Nie dotyczy. Ustawa z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych 
osobowych ( Dz. U. 
z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926 z późn. 
zm). 
Ustawa z dnia 21 
listopada 2008 r. o 
pracownikach 
samorządowych      
( Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1202 tj.) 
 

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa. 

Dane 
kandydatów. 

Nazwiska i 
imiona,  data i 
miejsce 
urodzenia, adres 
zamieszkania, 
przebieg kariery, 
poziom 
wykształcenia, 
rok ukończenia 
szkoły, typ 
ukończonej 
szkoły, zawód 
wyuczony, 
kwalifikacje i 
umiejętności, 
kursy, szkolenia, 
obsługa 
komputera, 
znajomość 
języków obcych, 
prawo jazdy, 
zainteresowania, 
nr telefonu. 

Zbieranie 
głównie od 
osób których 
dane dotyczą. 
Z innych źródeł 
niż osoba, 
której dane 
dotyczą. 

Dane mogą być 
udostępnione 
innym 
podmiotom 
uprawnionym 
na podstawie 
przepisów 
prawa. 

 

19. ZAŚWIADCZENIA 
PRACOWNICZE 

Miejski Zarząd Dróg 
ul. Ściegiennego 57 
22-600 Tomaszów 

Lubelski 
REGON 001237939 

02-11-2016  Nie dotyczy. Ustawa z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych 
osobowych ( Dz. U. 
z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926 z późn. 
zm). 
Ustawa z dnia 21 
listopada 2008 r. o 
pracownikach 
samorządowych      
( Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1202 tj.) 
 

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa. 

Dane 
pracowników. 

Nazwisko i imię, 
PESEL, 
zatrudnienie, 
data i miejsce 
urodzenia, adres 
zamieszkania lub 
pobytu. imiona 
rodziców, 
wynagrodzenie 
pracownika. 

Zbieranie 
głównie od 
osób których 
dane dotyczą. 
Z innych źródeł 
niż osoba, 
której dane 
dotyczą. 

Dane mogą być 
udostępnione 
innym 
podmiotom 
uprawnionym 
na podstawie 
przepisów 
prawa. Dane w 
postaci 
papierowej 
przesyłane 
pocztą 
tradycyjną. 

 



20. REJESTR 
WYPADKÓW PRZY 
PRACY 

Miejski Zarząd Dróg 
ul. Ściegiennego 57 
22-600 Tomaszów 

Lubelski 
REGON 001237939 

10-01-2017  Nie dotyczy. Ustawa z dnia 8 
marca 1990 r. o 
samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 
2013 r. poz.594 z 
póżn. zm). 
Ustawa z dnia 21 
listopada 2008 r. o 
pracownikach 
samorządowych      
( Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1202 tj.) 
Ustawa z dnia 30 
października 2002 
r. o ubezpieczeniu 
społecznym z 
tytułu wypadków 
przy pracy i chorób 
zawodowych 
 ( Dz. U. 2002 nr 
199 poz. 1673). 
 

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa. 

Dane 
pracowników. 

Nazwiska i 
imiona,  data i 
miejsce 
urodzenia, adres 
zamieszkania, 
stanowisko 
pracy, orzeczenie 
lekarskie, 
miejsce, przebieg 
i przyczyna 
wypadku w 
pracy. 

Zbieranie 
głównie od 
osób których 
dane dotyczą. 
Z innych źródeł 
niż osoba, 
której dane 
dotyczą. 

Dane mogą być 
udostępnione 
innym 
podmiotom 
uprawnionym 
na podstawie 
przepisów 
prawa. Dane w 
postaci 
papierowej 
przesyłane 
pocztą 
tradycyjną. 

 

21. REJESTR  BHP 
PRACOWNIKÓW 
PRACUJĄCYCH W 
SZKODLIWOŚCI 

Miejski Zarząd Dróg 
ul. Ściegiennego 57 
22-600 Tomaszów 

Lubelski 
REGON 001237939 

10-01-2017  Nie dotyczy Ustawa z dnia 8 
marca 1990 r. o 
samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 
2013 r. poz.594 z 
późn. zm). 
Ustawa z dnia 21 
listopada 2008 r. o 
pracownikach 
samorządowych      
( Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1202 tj.) 
Rozporządzenie 
Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej 
z dnia 6 czerwca 
2014 r. w sprawie 
najwyższych 
dopuszczalnych 
stężeń i natężeń 
czynników 
szkodliwych dla 
zdrowia w 
środowisku pracy 
(dz. U. z 2014 r. 
poz.817 z 
późn.zm).   
Ustawa z dnia 26 
września 1997 r. w 
sprawie ogólnych 
przepisów 

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa. 

Dane 
pracowników. 

Nazwisko i imię, 
stanowisko pracy 

Zbieranie 
głównie od 
osób których 
dane dotyczą. 
Z innych źródeł 
niż osoba, 
której dane 
dotyczą. 

Dane mogą być 
udostępnione 
innym 
podmiotom 
uprawnionym 
na podstawie 
przepisów 
prawa.  

 



bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 169, 
poz. 1650 ze 
późn.zm.). 

22. REJESTR SKARG I 
WNIOSKÓW 

Miejski Zarząd Dróg 
ul. Ściegiennego 57 
22-600 Tomaszów 

Lubelski 
REGON 001237939 

01-03-2017  Nie dotyczy Ustawa z dnia 8 
marca 1990 r. o 
samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 
2013 r. poz.594 z 
późn. zm). 
Ustawa z dnia 21 
listopada 2008 r. o 
pracownikach 
samorządowych      
( Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1202 tj.) 
Ustawa z dnia 4 
grudnia  2015  r. 
Kodeks 
postępowania 
administracyjnego 
(Dz. U. z 2016 r. 
poz.23 ze zm.). 

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa. 

Osoby wnoszące 
skargi i wnioski. 

Nazwiska i 
imiona, adres 
zamieszkania lub 
pobytu, miejsce 
pracy, e-mail, nr 
telefonu 

Zbieranie 
głównie od 
osób których 
dane dotyczą. 
Z innych źródeł 
niż osoba, 
której dane 
dotyczą. 

Dane mogą być 
udostępnione 
innym 
podmiotom 
uprawnionym 
na podstawie 
przepisów 
prawa. Dane w 
postaci 
papierowej 
przesyłane 
pocztą 
tradycyjną. 

 

23. DOKUMENTACJA 
KASY 
ZAPOMOGOWO-
POŻYCZKOWEJ 

Miejski Zarząd Dróg 
ul. Ściegiennego 57 
22-600 Tomaszów 

Lubelski 
REGON 001237939 

03-04-2017  Nie dotyczy Ustawa z dnia 8 
marca 1990 r. o 
samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 
2013 r. poz.594 z 
późn. zm). 
Ustawa z dnia 21 
listopada 2008 r. o 
pracownikach 
samorządowych      
( Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1202 tj.) 
Ustawa z dnia 19 
grudnia 1992 r. w 
sprawie 
pracowniczych kas 
zapomogowo-
pożyczkowych w 
zakładach pracy  
( Dz. U.  Nr 100, 
poz. 502 z 
późn.zm.). 

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa. 

Dane 
pracowników. 

Nazwisko i imię, 
kwota wkładów, 
kwota 
zobowiązania. 

Zbieranie 
głównie od 
osób których 
dane dotyczą. 
Z innych źródeł 
niż osoba, 
której dane 
dotyczą. 

Dane mogą być 
udostępnione 
innym 
podmiotom 
uprawnionym 
na podstawie 
przepisów 
prawa. Dane w 
postaci 
papierowej 
przesyłane 
pocztą 
tradycyjną. 

 

24. EWIDENCJA 
DRUKÓW ŚCISŁEGO 
ZARACHOWANIA 

Miejski Zarząd Dróg 
ul. Ściegiennego 57 
22-600 Tomaszów 

Lubelski 
REGON 001237939 

06-04-2017  Nie dotyczy Ustawa z dnia 8 
marca 1990 r. o 
samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 
2013 r. poz.594 z 
późn. zm). 

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa. 

Dane 
pracowników. 

Imię i nazwisko, 
data pobrania 
druków. 

Zbieranie 
głównie od 
osób których 
dane dotyczą. 
Z innych źródeł 
niż osoba, 

Dane mogą być 
udostępnione 
innym 
podmiotom 
uprawnionym 
na podstawie 

 



Ustawa z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o 
finansach 
publicznych (Dz. U. 
2013 r. , poz. 885 z 
późn. zm) 
Ustawa z dnia 29 
września 1994 r. o 
rachunkowości  
( Dz. U. 2013 r.  
poz. 330 z 
póź.zm.). 
 

której dane 
dotyczą. 

przepisów 
prawa.  

25. EWIDENCJA 
PRACOWNIKÓW 
ZAPOZNANYCH Z 
DOKUMENTACJĄ 
POLITYKI 
BEZPIECZEŃSTWA I 
OCHRONY DANYCH 

Miejski Zarząd Dróg 
ul. Ściegiennego 57 
22-600 Tomaszów 

Lubelski 
REGON 001237939 

20-04-2017  Nie dotyczy Ustawa z dnia 8 
marca 1990 r. o 
samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 
2016 r. poz.446 z 
późn. zm). 
Ustawa z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych 
osobowych ( Dz. U. 
z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926 z późn. 
zm). 
Ustawa z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w 
sprawie 
dokumentacji 
przetwarzania 
danych osobowych 
oraz warunków 
technicznych i 
organizacyjnych 
(Dz. U. Nr 100, poz. 
1024). 

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa. 

Dane 
pracowników. 

Imię i nazwisko. Zbieranie 
głównie od 
osób których 
dane dotyczą. 
Z innych źródeł 
niż osoba, 
której dane 
dotyczą. 

Dane mogą być 
udostępnione 
innym 
podmiotom 
uprawnionym 
na podstawie 
przepisów 
prawa. 

 

26. UMOWY 
CYWILNOPRAWNE 

Miejski Zarząd Dróg 
ul. Ściegiennego 57 
22-600 Tomaszów 

Lubelski 
REGON 001237939 

20-04-2017  Nie dotyczy Ustawa z dnia 8 
marca 1990 r. o 
samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 
2013 r. poz.594 z 
późn. zm). 
Ustawa z dnia 21 
listopada 2008 r. o 
pracownikach 
samorządowych      
( Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1202 tj.) 
 

Dopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa. 

Dane 
pracowników i 
kontrahentów. 

Imię i nazwisko, 
adres , PESEL, 
imiona rodziców, 
data urodzenia, 
seria i numer 
dowodu 
osobistego. 

Zbieranie 
głównie od 
osób których 
dane dotyczą. 
Z innych źródeł 
niż osoba, 
której dane 
dotyczą. 

Dane mogą być 
udostępnione 
innym 
podmiotom 
uprawnionym 
na podstawie 
przepisów 
prawa. 

 



27. MONITORING 
WIZYJNY  

Miejski Zarząd Dróg 
ul. Ściegiennego 57 
22-600 Tomaszów 

Lubelski 
REGON 001237939 

25-04-2017  Nie dotyczy Ustawa z dnia 8 
marca 1990 r. o 
samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 
2016 r. poz.446 z 
późn. zm). 
Ustawa z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych 
osobowych ( Dz. U. 
z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926 z późn. 
zm). 
Ustawa z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w 
sprawie 
dokumentacji 
przetwarzania 
danych osobowych 
oraz warunków 
technicznych i 
organizacyjnych 
(Dz. U. Nr 100, poz. 
1024). 

Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
pracowników 
przebywającym na 
terenie podmiotu 
oraz ochrona 
mienia. 

Osoby, które 
znajdują się w 
monitorowanych 
obszarach. 

Imię i nazwisko, 
wizerunek oraz 
sposób 
zachowania się 
osoby fiztycznej. 

Zbieranie 
głównie od 
osób których 
dane dotyczą. 
Z innych źródeł 
niż osoba, 
której dane 
dotyczą. 

Dane mogą być 
udostępnione 
innym 
podmiotom 
uprawnionym 
na podstawie 
przepisów 
prawa.  

 

             

 

                                                                                                                                                                                                                                                           Podpisała  Mariola Kołodziej 

                                                                                                                                                                                                                         Administrator Bezpieczeństwa Informacji 


