REJESTR ZBIORÓW DANYCH
PRZETWARZANYCH
W PROKURATURZE REJONOWEJ W MYŚLENICACH
Podmiot,
któremu
powierzono
przetwarzanie
danych (art.
31 ustawy o
ochronie
danych
osobowych)

Podstawa prawna
upoważniająca do
prowadzenia zbioru
danych

Cel
przetwarzania
danych w
zbiorze

Kategorie
osób, których
dane są
przetwarzane
w zbiorze

Zakres danych
przetwarzanych
w zbiorze

Sposób
zbierania
danych do
zbioru

Sposób
udostępniania
danych ze
zbioru

6

7

8

9

10

11

Oznaczenie
odbiorcy
danych lub
kategorii
odbiorców,
którym dane
mogą być
przekazywane

Informacja
dotycząca
przekazywania
danych do
państwa
trzeciego

Data
wpisania
zbioru do
rejestru

Data i
rodzaj
zmiany
zbioru w
rejestrze

Data
wykreślenia
zbioru z
rejestru

12

13

14

15

16

Lp.

Nazwa zbioru danych

Administrator
Danych

Przedstawiciel
Administratora
Danych (art. 31a
ustawy o
ochronie danych
osobowych)

1

2

3

4

1.

Rejestr „IP” Wniosków
o udzielenie informacji
publicznej

2.

Załatwianie
skarg i wniosków
(Rejestr RA)

Prokurator Rejonowy
w Myślenicach
32-400 Myślenice,
ul. Solskiego 2
REGON: 000000342

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Przetwarzanie jest
niezbędne do zrealizowania
uprawnienia lub spełnienia
obowiązku wynikającego
z przepisu prawa Rozporządzenie Ministra
Sprawiedliwości z dnia
7 kwietnia 2016 r. –
Regulamin wewnętrznego
urzędowania
powszechnych jednostek
organizacyjnych
prokuratury
(Dz.U.2016.508)
oraz Ustawa z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania
administracyjnego
(Dz.U.2016.23 z późn. zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach
prawa

Osoby
składające
skargi i wnioski

Imię i nazwisko,
adres
zamieszkania
adres poczty
elektronicznej

1/ Od osób,
których
dotyczą dane
2/ Z innych
źródeł niż
osoba, której
dane dotyczą

Wyłącznie
podmiotom
upoważnionym
na podstawie
przepisów
prawa

Osoby
składające
skargi i
wnioski,
Inne jednostki
nadrzędne

Nie dotyczy

25.11.2015

3.

Rejestr samodzielny
„IP” – dla spraw o
udostepnienie
informacji publicznej, a
także środków
odwoławczych od
decyzji w przedmiocie
udostępniania
informacji publicznej
oraz udziału przed
sądami
administracyjnymi

Prokurator Rejonowy
w Myślenicach
32-400 Myślenice,
ul. Solskiego 2
REGON: 000000342

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Przetwarzanie jest
niezbędne do zrealizowania
uprawnienia lub spełnienia
obowiązku wynikającego
z przepisu prawa - Ustawa
z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji
publicznej
(tj. Dz.U.2015.2058
późn. zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach
prawa

Osoby
wnioskujące o
dostęp do
informacji
publicznej

Imię i nazwisko,
adres
zamieszkania l
adres poczty
elektronicznej

1/ Od osób,
których
dotyczą dane
2/ Z innych
źródeł niż
osoba, której
dane dotyczą

Wyłącznie
podmiotom
upoważnionym
na podstawie
przepisów
prawa

Osoby
wnioskujące
o udostępnienie
informacji
publicznej

Nie dotyczy

21.03.2016
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25.11.2015

21.03.2016

16.06.2016
Aktualizacja

