
L.p. Nazwa zbioru Wydział Podstawa prawna
Cel 

przetwarzania

Kategoria osób, 

których dane są 

przetwarzane

Zakres danych
Sposób 

zbierania

Sposób 

udostępniania

Nr księgi i data 

wpisu do 

rejestru

Informacje o 

zmianach
Uwagi

1.

Wykaz 

właścicieli lasów 

nie 

stanowiacych 

własności 

skarbu państwa

Wydział Ochrony 

Środowiska, 

Rolnictwa i 

Leśnictwa

Ustawa z dnia 28 

września 1991 r. o 

lasach (Dz.U.2014.1153 

j.t. ze zm.)

Dopełnienie 

obowiazków 

określonych w 

przepisach 

prawa.

Właściciele 

lasów

imię i nazwisko / adres 

zamieszkania/numer telefonu

Od osób, 

których 

dotyczą

Podmiotom 

upoważnionym 

na podstawie 

przepisów 

prawa

092766      

27.10.2007

2.
Dokumentacja 

geologiczna
j. w.

Ustawa z dnia 4 lutego 

1994 r. Prawo 

geologiczne i górnicze 

(Dz.U.2015.196 j.t. ze 

zm.)

j. w.

Osoby 

składajace 

dokumentację 

geologiczną

imię i nazwisko / adres 

zamieszkania            
j. w. j. w.

099727 

20.07.2011

3.

Rejestr 

wydanych 

pozwoleń 

wodno-

prawnych

j. w.

Ustawa z dnia 18 lipca 

2001 r. prawo wodne 

(Dz.U.2005.239.2019 ze 

zm)

j. w.

Osoby 

składajace 

wniski o 

wydanie 

pozwoleń

imię i nazwisko / adres 

zamieszkania            
j. w. j. w.

099731 

20.07.2011

4.
Ekwiwalenty za 

uprawy lesne
j. w.

Ustawa z dnia 28 

września 1991 r. o 

lasach (Dz.U.2014.1153 

j.t. ze zm.)

j. w.
Właściciele 

lasów

imię i nazwisko / seria i 

numer dowodu osobistego / 

numer telefonu

j. w. j. w.
099730 

20.07.2011

5.

Rejestr 

właścicieli 

środków 

pływajacych 

powiatu 

złotowskiego. 

Zbiór wniosków 

osób 

ubiegajacych 

się o kartę 

wędkarską

j. w.

Ustawa z dnia 18 

kwietnia 1985 r. o 

rybactwie śródlądowym 

(Dz.U.2015.652 j.t.)

j. w.

Właściciele 

środków 

pływajacych i 

osoby 

ubiegajace się o 

kartę wędkarską

imię i nazwisko / data i 

miejsce urodzenia / adres 

zamieszkania

j. w. j. w.
009829 

15.10.1999

6.

Ośrodek 

dokumentacji 

geodezyjnej                           

i kartograficznej

Wydział Geodezji, 

Kartografii, 

Katastru i 

Gospodarki 

Nieruchomościami

Ustawa z dnia 17 maja 

1989 r. Prawo 

geodezyjne i 

kartograficzne 

(Dz.U.2015.520 j.t. ze 

zm.

Dopełnienie 

obowiazków 

określonych w 

przepisach 

prawa.

Osoby 

składajace 

wnioski 

imię i nazwisko / adres 

zamieszkania / miejsce pracy 

/ zawód                         

Od osób, 

których 

dotyczą

Podmiotom 

upoważnionym 

na podstawie 

przepisów 

prawa

046230 

17.11.1999

7.

Ewidencja 

gruntów                 

i budynków

j. w.

Ustawa z dnia 17 maja 

1989 r. Prawo 

geodezyjne i 

kartograficzne 

(Dz.U.2015.520 j.t. ze 

zm.

j. w. j. w.

imię i nazwisko / adres 

zamieszkania / adres 

zamieszkania / numer 

PESEL /  NIP / seria i numer 

dowodu osobistego            

j. w. j. w.
009828 

15.10.1999

8.

Rejestr decyzji               

o pozwolenia na 

budowę

Wydział 

Budownictwa i 

Architektury

Ustawa z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo 

budowlane 

(Dz.U.2013.1409 j.t. ze 

zm.)

Dopełnienie 

obowiazków 

określonych w 

przepisach 

prawa.

Osoby 

składajace 

wnioski 

imię i nazwisko / adres 

zamieszkania            

Od osób, 

których 

dotyczą

Podmiotom 

upoważnionym 

na podstawie 

przepisów 

prawa

009827 

15.10.1999

Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Złotowie

Administrator danych - powiat złotowski, REGON: 570790928, Al. Piasta 32, 77-400 Złotów, 



9.

Rejestr decyzji                

o pozwolenie na 

rozbiórkę

j. w.

Ustawa z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo 

budowlane 

(Dz.U.2013.1409 j.t. ze 

zm.)

j. w. j. w. j. w. j. w. j. w.
099681 

18.07.2011

10.

Zgłoszenie 

robót i robót 

rozbiórkowych 

nie 

wymagajacych 

pozwolenia

j. w.

Ustawa z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo 

budowlane 

(Dz.U.2013.1409 j.t. ze 

zm.)

j. w. j. w. j. w. j. w. j. w.
099676 

18.07.2011

11.
Dodatki 

mieszkaniowe
j. w.

Ustawa z dnia 21 

czerwca 2001 r. o 

dodatkach 

mieszkaniowych 

(Dz.U.2013.966 j.t. ze 

zm.)

j. w. j. w.

imię i nazwisko / adres 

zamieszkania / numer 

telefonu

j. w. j. w.
101526 

18.07.2011

12.

Zaswiadczenia               

o 

samodzielności 

lokali

j. w.

Ustawa z dnia 24 

czerwca 1994 r. o 

własności lokali 

(Dz.U.2015.1892 j.t.

j. w. j. w.
imię i nazwisko / adres 

zamieszkania            
j. w. j. w.

099678 

18.07.2011

13.

System 

Informacji 

Oświatowej

Wydział Oświaty i 

Promocji

Ustawa z dnia               

12 stycznia 2015 r.          

o systemie informacji 

oswiatowej 

(Dz.U.2015.45 j.t. ze 

zm.)

Dopełnienie 

obowiazków 

określonych w 

przepisach 

prawa.

Nauczyciele, 

wychowawcy i 

pracownicy 

oświatowi

numer PESEL / miejsce 

pracy / zawód / wykształcenie 

/ płeć / rok urodzenia / 

stopień awansu zawodowego 

/ staż pracy

Z innych źródeł 

Podmiotom 

upoważnionym 

na podstawie 

przepisów 

prawa

093119 

17.11.2010

14.

Ewidencja szkół 

i placówek 

niepublicznych

j. w.

Ustawa z dnia 7 

września 1991 roku o 

systemie oświaty 

(Dz.U.2004.256.2572 j.t. 

ze zm.)

j. w. j. w.

imię i nazwisko / adres 

zamieszkania / miejsce pracy 

/ zawód                         

Od osób, 

których 

dotyczą

j. w.
099570 

13.07.2011

15.

Zbiór zezwoleń 

na 

sprowadzenie 

zwłok z 

zagranicy

j. w.

Ustawa z dnia 31 

stycznia 1959 roku o 

cmentarzach i chowaniu 

zmarłych 

(Dz.U.2011.118.687 j.t. 

ze zm.)

j. w.

Osoby 

uprawnione do 

chowania zwłok 

lub szczątków 

ludzkich

imię i nazwisko / adres 

zamieszkania / seria i numer 

dowodu osobistego / numer 

telefonu

Od osób, 

których 

dotyczą i z 

innych źródeł  

j. w.
099571 

13.07.2011

16.

Zbiór dotyczacy 

nauczycieli 

ubiegajacych 

się o awans 

zawodowy

j. w.

Ustawa z dnia 26 

stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (tj. 

Dz.U.2014.191 j.t.  ze 

zm.)

j. w.

Nauczyciele 

ubiegający się o 

awans 

zawodowy na 

stopień 

nauczyciela 

mianowanego.

imię i nazwisko / data 

urodzenia / miejsce 

urodzenia / adres 

zamieszkania  / miejsce 

pracy / zawód / wykształcenie 

/ numer telefonu

Od osób, 

których 

dotyczą

j. w.
102104 

14.09.2011

17.

Dokumenty 

nieletnich 

kierowanych do 

MOS, MOW, 

SOSW

j. w.

Ustawa z dnia                   

7 września 1991 roku          

o systemie oświaty 

(Dz.U.2004.256.2572 j.t. 

ze zm.),                     

Ustawa z dnia                  

26 października 1982 r.       

o postepowaniu w 

sprawach nieletnich 

(Dz.U.2014.382 j.t. ze 

zm.)

j. w.

Nieletni, 

kierowani do 

MOS, MOW i 

SOSW

imię i nazwisko / imiona 

rodziców / data urodzenia / 

miejsce urodzenia / adres 

zamieszkania / numer 

PESEL / stan zdrowia / nałogi 

/ inne orzeczenia wydane w 

postepowaniu sądowym lub 

administracyjnym                     

Z innych źródeł j. w.
099393 

13.07.2011



18.
Zbiór skierowań 

do ZO-L
j. w.

Ustawa z dnia 30 

sierpnia 1991 r. o 

zakładach opieki 

zdrowotnej 

(Dz.U.2007.14.89 ze 

zm.)

j. w.

Osoby 

kierowane do 

ZOL

imię i nazwisko / data 

urodzenia / adres 

zamieszkania / numer 

PESEL / numer telefonu / 

stan zdrowia

Od osób, 

których 

dotyczą i z 

innych źródeł  

j. w.
099561 

13.07.2011

zbiór 

zamknięty   

30.06.2012

19.

Stypendyści 

EFS w ramach 

działania 2.2 

ZPORR

j. w.

Ustawa z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o 

Narodoewym Planie 

Rozwoju 

(Dz.U.116.1206 ze zm.)

j. w.

Uczniowie i 

studenci 

ubiegajacy się o 

przyznanie 

stypendium

imię i nazwisko / imiona 

rodziców / data urodzenia / 

miejsce urodzenia / adres 

zamieszkania / numer 

PESEL / NIP / seria i numer 

dowodu osobistego / numer 

telefonu            

Od osób, 

których 

dotyczą

j. w.
099392 

13.07.2011

zbiór 

zamknięty

20.

Ewidencaj osób 

korzystających 

ze środków 

PFRON

j. w.

Ustawa z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz 

zatrudniania osób 

niepełnosprawnych 

(Dz.U.2011.127.721 j.t. 

ze zm.)

j. w.

Uczniowie 

ubiegajacy się o 

stypendiu, 

nagrodę i 

wyróżnienie

imię i nazwisko / imiona 

rodziców / adres 

zamieszkania / miejsce pracy 

/ zawód / wykształcenie / 

seria i numer dowodu 

osobistego / stan zdrowia

Od osób, 

których 

dotyczą

j. w.
009839 

15.10.1999

21.
Stypendia 

sportowe
j. w.

Ustawa z dnia                    

5 czerwca 1998 r.                   

o samorzadzie 

powiatowym 

(Dz.U.2105.1445 j.t. ze 

zm.) Ustawa z dnia 25 

czerwca 2010 r. o 

sporcie (Dz.U.2014.715 

j.t. ze zm.)

j. w.

Osoby 

reprezentujące 

stowarzyszenia i 

organizacje 

pozarzadowe

imię i nazwisko / imiona 

rodziców / data urodzenia / 

miejsce urodzenia / adres 

zamieszkania / numer 

PESEL / szkoła / seria i 

numer dowodu osobistego / 

numer telefonu            

Od osób, 

których 

dotyczą

j. w.
137906 

04.02.2013

22.

Rejestr 

stowarzyszeń i 

organizacji 

pozarzadowych

j. w.

Ustawa z dnia 7 kwietnia 

1089 r. Prawo                    

o stowarzyszeniach 

(Dz.U.2015.1393 j.t.) 

Ustawa z dnia                    

24 kwietnia 2003 r.               

o działalności pżytku 

publicznego                         

i o wolontariacie 

(Dz.U.2014.1118 j.t.         

ze zm.)

j. w.

Członkowie  

klubów 

sportowych          

i uczniowskich 

klubów 

sportowych

imię i nazwisko / data 

urodzenia / miejsce 

urodzenia / adres 

zamieszkania /  numer 

PESEL / seria i nimer 

dowodu osobistego

Od osób, 

których 

dotyczą i z 

innych źródeł  

j. w.
102302 

14.09.2011

23.

Ewidencja 

stowarzyszeń 

kultury fizycznej

j. w.

 Ustawa z dnia 25 

czerwca 2010 r.              

o sporcie                

(Dz.U.2014.715 j.t. ze 

zm.)

j. w.

Konsumenci 

składajacy 

skargi

imie i nazwisko / data 

urodzenia / miejsce 

urodzenia / adres 

zamieszkania / numer 

PESEL / seria i numer 

dowodu osobistego

Od osób, 

których 

dotyczą i z 

innych źródeł  

j. w.
099391 

13.07.2011

24.
Rejestr skarg 

konsumeckich

Powiatowy 

Rzecznik 

Konsumentów

Ustaw z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie 

konkurencji i 

konsumentów 

(Dz.U.2015.184 j.t. ze 

zm.)

Dopełnienie 

obowiazków 

określonych w 

przepisach 

prawa.

Kierowcy i 

posiadacze 

pojazdów

imię i nazwisko / adres 

zamieszkania / numer 

telefonu

Od osób, 

których 

dotyczą

j. w.
080942 

16.09.2008



25.

Ewidencja 

pojazdów oraz 

właścicieli i 

posiadaczy 

pojazdów.                               

Ewidencja 

instruktorów 

nauki jazdy.                                 

Ewidencja osób 

posiadajacych 

uprawnienia do 

kierowania 

pojazdami.                 

Ewidencja 

kierowców.

Wydział 

Komunikacji i Dróg

Ustawa z dnia 20 

czerwca 1997 r. Prawo o 

ruchu drogowym 

(Dz.U.2012.1137 j.t. ze 

zm.)

Dopełnienie 

obowiazków 

określonych w 

przepisach 

prawa.

Osoby 

posiadajace 

uprawnienia 

diagnostów

imię i nazwisko / data 

urodzenia / adres 

zamieszkania / wykształcenie 

/ stan zdrowia / numer 

telefonu / wizerunek / 

informacje o prawie jazdy i 

świadectwach 

kwalifikacyjnych 

Od osób, 

których 

dotyczą i z 

innych źródeł  

j. w.
009826 

21.11.2001

26.
Ewidencja 

diagnostów
j. w.

Ustawa z dnia 20 

czerwca 1997 r. Prawo o 

ruchu drogowym 

(Dz.U.2012.1137 j.t. ze 

zm.)

j. w.

Osoby 

prowadzące 

działalność w 

zakresie 

szkolenia 

kierowców

imię i nazwisko / imiona 

rodziców / data urodzenia / 

adres zamieszkania / miejsce 

pracy / zawód / wykształcenie 

/ seria i numer dowodu 

osobistego / numer PESEL                             

Głównie od 

osób, których 

dotyczą

j. w.
076600 

28.08.2008

27.

Ewidencja 

przedsiębiorców 

prowadzacych 

ośrodki 

szkolenia 

kierowców

j. w.

Ustawa z dnia 20 

czerwca 1997 r. Prawo o 

ruchu drogowym 

(Dz.U.2012.1137 j.t. ze 

zm.)

j. w.

Osoby 

prowadzące 

stacje kontroli 

pojazdów

imię i nazwisko / imiona 

rodziców / data urodzenia / 

miejsce urodzenia / adres 

zamieszkania / NIP / numer 

PESEL / numer telefonu                             

Głównie od 

osób, których 

dotyczą

j. w.
076599 

28.08.2008

28.

Ewidencja 

przedsiębiorców 

prowadzacych 

stacje kontroli 

pojazdów

j. w.

Ustawa z dnia 20 

czerwca 1997 r. Prawo o 

ruchu drogowym 

(Dz.U.2012.1137 j.t. ze 

zm.)

j. w.

Osoby 

wykonujące 

krajowy 

transport 

drogowy

imię i nazwisko / imiona 

rodziców / data urodzenia / 

miejsce urodzenia / adres 

zamieszkania / NIP / numer 

PESEL / numer telefonu / 

informacje dotyczace skazań                             

Głównie od 

osób, których 

dotyczą

j. w.
076656 

28.08.2008

29.

Ewidencja 

przedsiębiorców 

dla których 

wydano licencje 

lub 

zaświadczenioa 

na krajowy 

transport 

drogowy

j. w.

Ustawa z dnia6 

września 2001 r. o 

transporcie drogowym 

(Dz.U.2013.1414 j.t. ze 

zm.)

j. w.

Osoby 

niepełnosprawn

e, które 

otrzymały karty 

parkingowe

imię i nazwisko / imiona 

rodziców / data urodzenia / 

miejsce urodzenia / adres 

zamieszkania / NIP / numer 

PESEL / numer telefonu / 

informacje dotyczace skazań                             

Głównie od 

osób, których 

dotyczą

j. w.
076657 

28.08.2008

30.

Ewidencja osób 

niepełnosprawn

ych, dla których 

wydano karty 

parkingowe

j. w.

Ustawa z dnia 20 

czerwca 1997 r. Prawo o 

ruchu drogowym 

(Dz.U.2012.1137 j.t. ze 

zm.)

j. w.

Radni Rady 

Powiatu 

Złotowskiego

imię i nazwisko / data 

urodzenia / miejsce 

urodzenia / adres 

zamieszkania / numer 

PESEL / numer telefonu / 

seria i numer dowodu 

osobistego                             

Głównie od 

osób, których 

dotyczą

j. w.
076659 

28.08.2008



31.

Kwestionariusze 

osobowe, 

oświadczenia 

majatkowe i listy 

diet radnych 

powiatowych

Wydział 

Organizacyjny

Ustawa z dnia                    

5 czerwca 1998 r.                   

o samorzadzie 

powiatowym 

(Dz.U.2105.1445 j.t. ze 

zm.) 

Dopełnienie 

obowiazków 

określonych w 

przepisach 

prawa.

Dyrektorzy 

powiatowych 

jednostek 

organizacyjnych

, osoby 

wydajace 

decyzje 

administracyjne 

w imieniu 

starosty

imię i nazwisko / imiona 

rodziców / data urodzenia / 

miejsce urodzenia / adres 

zamieszkania / miejsce pracy 

/ zawód / wykształcenie / 

seria i numer dowodu 

osobistego / numer PESEL / 

NIP / numer telefonu                             

Od osób, 

których 

dotyczą

j. w.
099658 

14.07.2011

32.

Oświadczenia 

majatkowe 

pracowników 

instytucji 

powiatowych

j. w.

Ustawa z dnia                    

5 czerwca 1998 r.                   

o samorzadzie 

powiatowym 

(Dz.U.2105.1445 j.t. ze 

zm.) 

j. w.

Osoby 

zgłaszajace 

skargi i wnioski

imię i nazwisko / data 

urodzenia / miejsce 

urodzenia / adres 

zamieszkania / miejsce pracy 

/ nazwisko rodowe / 

stanowisko służbowe / numer 

PESEL

Od osób, 

których 

dotyczą

j. w.
099704 

19.07.2011

33. Skargi i wnioski j. w.

ustawa z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks 

Postepowania 

Administracyjnego 

(Dz.U.2013.267 j.t. ze 

zm.)

j. w.

Pracownicy 

zlikwidowanych 

zakładów pracy 

z terenu powiatu 

złotowskiego

imię i nazwisko / adres 

zamieszkania / numer 

telefonu

Od osób, 

których 

dotyczą

j. w.
081570 

05.08.2009

34.

Dokumentacja 

kadrowo-

płacowa 

zlikwidowanych 

zakładów pracy

j. w.

Ustawa z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i 

archwach 

(Dz.U.2015.1446 j.t. ze 

zm.)

j. w.

Wychowankowi

e i pracownicy 

zlikwidowanych 

placówek 

opiekuńczo-

wychowawczych 

we Wronkach, 

Złotowie i 

Jastrowiu

imię i nazwisko / imiona 

rodziców / data urodzenia / 

miejsce urodzenia / adres 

zamieszkania / miejsce pracy 

/ zawód / wykształcenie / 

seria i numer dowodu 

osobistego / numer PESEL / 

numer telefonu / karty 

wynagrodzeń / listy płac / opis 

stanowiska pracy                             

Z innych źródeł j. w.
122877 

23.07.2012

35.

Dokumentacja 

zlikwidowanych 

placówek 

opiekuńczo-

wychowawczyc

h

j. w.

Ustawa z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i 

archwach 

(Dz.U.2015.1446 j.t. ze 

zm.)

j. w.

Osoby objęte 

działaniami w 

ramach 

zarządzania 

kryzysowego

imię i nazwisko / imiona 

rodziców / data urodzenia / 

miejsce urodzenia / adres 

zamieszkania / miejsce pracy 

/ zawód / wykształcenie / 

seria i numer dowodu 

osobistego / numer PESEL / 

NIP / karty wynagrodzeń / 

listy płac pracowników / stan 

zdrowia / nałogi / skazania / 

orzeczenia o ukaraniu / inne 

orzeczenia o ukaraniu                                                            

Z innych źródeł j. w.
122873 

23.07.2012

36.

Dokumentacja 

zarzadzania 

kryzysowego

Biuro Zarządzania 

Kryzysowego

Ustawa z dnia 26 

kwietnia 2007 r. o 

zarządzaniu 

kryzysowym 

(Dz.U.2013.1166 ze 

zm.)

j. w.

Osoby objęte 

powszechnym 

obowiązkiem 

obrony

Imię i nazwisko / adres 

zamieszkania / numer 

telefonu

Od osób, 

których 

dotyczą

j. w.
ABI/1/2015 

13.07.2015



37.

Dokumentacja 

kwalifikacji 

wojskowej

j. w.

Ustawa z dnia 21 

listopada 1967 r. o 

powszechnym 

obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz.U.2015.827 

j.t. ze zm.)

j. w.

imię i nazwisko / imiona 

rodziców / data urodzenia / 

miejsce urodzenia / adres 

zamieszkania / miejsce pracy 

/ stan zdrowia / nałogi / 

numer PESEL                                                                             

Od osób, 

których 

dotyczą i z 

innych źródeł  

j. w.
ABI/2/2015 

13.07.2015


