
ZARZĄDZENIE Nr 66/2020 

Wójta Gminy Szczytniki 

z dnia 31 grudnia 2020 r. 

 

 

w sprawie wprowadzenia  rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych. 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE, L 

2016.119.1), z a r z ą d z a, się co następuje:  

   

§ 1. Wprowadza się rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych, którego 

wzór stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 2.  Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych jest prowadzony  

w formie pisemnej, w tym również w formie elektronicznej.  

 

§ 3.  Wprowadzenie zmian w treści rejestru kategorii czynności przetwarzania danych 

osobowych nie wymaga zmiany niniejszego zarządzenia. 

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Szczytniki.  

 

§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

         Wójt 

      

        /-/ Marek Albrecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik  

do Zarządzenia Nr 66/2020 

Wójta Gminy Szczytniki 

z dnia 31 grudnia 2020 r. 

 

 

 

Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych  

w Urzędzie Gminy w Szczytnikach 

 

 

Podmiot  przetwarzający – Wójt Gminy Szczytniki, 62-865 Szczytniki 139, tel. 62/7625001, e-mail: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl  

 

Inspektor Ochrony Danych – 62-865 Szczytniki  139, tel. 62/7625001, e-mail: iodo@szczytniki.ug.gov.pl 
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Lp. 

 

 

 

Kategorie 

przetwarzań 

Ogólny opis 

technicznych 

i 

organizacyjn

ych środków 

bezpieczeńst

wa służących 

przetwarzani

u danych 

 

Administrator 

Czas trwania 

przetwarza-

nia 

Nazwy państw 

trzecich lub 

organizacji 

międzynarodowych

,do których dane są 

przekazywane 

 

Dokumentacja 

zabezpieczeń 

danych osobowych 

przekazywanych 

do państwa 

trzeciego 

organizacji 

międzynarodowej 

 

Podprzetwarzający 

 (podwykonawca) 

Nazwa i dane kontaktowe 

administratora 
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kontaktowe 

współadmini-
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Nazwa i dane 
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ra 
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jącego 
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powierzonych 

przetwarzań 

 

Art. 30 ust. 2 lit. b 

Art. 30 ust. 2 

lit. d, art. 32 

ust. 1 

 

Art. 30 ust. 2 lit a 

  

Art. 30 ust. 2 lit. c 

 

Art. 30 ust. 2 lit. c 

  

            



 


