
Uchwała nr 291XI12020

Rady Dzielnicy Stare Miasto

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia rejestru czynności przetwarzania przez Dzielnicę Stare Miasto w

Lublinie.

Na podstawie §9 ust. 1pkt 8 Statutu Dzielnicy Stare Miasto, stanowiącego

załącznik do uchwały Nr 630IXXIXl2009 Rady Miasta Lublin Z dnia 19 lutego 2009 r.

w sprawie nadania statutu Dzielnicy Stare Miasto (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 66,

poz. 1599)z póź.zm. Rada Dzielnicy uchwala, co następuje:

§1

Rada Dzielnicy Stare Miasto pozytywnie zatwierdza "Rejestr czynności przetwarzania przez

Dzielnicę Stare Miasto w Lublinie. ".

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik nr 1 do Uchwały nr 29/XI/2020 Rady Dzielnicy Starego Miasta w Lublinie z dnia 29 stycznia 2020 roku

Transfer do
kraju

Nazwa i dane
Ogólny opis technicznych i trzeciego

kontaktowe Cel Kategorie Kategorie danych
Planowany termin usunięcia Kategorie odbiorców organizacyjnych środków lub

Lp. Administratora (adres,e- przetwarzania osób danych bezpieczeństwa organizacji

mail, nr telefonu)
międzynaro

dowej

Członkowie Rady Dzielnicy Dokumenty przechowywane są w

Rada Dzielnicy Starego Przetwarzanie Dane zwykłe (np. Po dwóch latach po ukończeniu Starego Miasta w Lublinie, Urząd szafie zamkniętej na klucz oraz w

Miasta ul. Jezuicka 14/1 ; danych Członkowie imię, kaencjidane są przekazywane do Miasta Lublin, oraz inne komputerze wyposażonym w Nie dotyczy

1. 20 - 113 Lublin ; osobowych Rady nazwisko,dane Urzędu Miasta Lublin, gdzie ze instytucje uprawnione na ochronę antywirusową, aktualizacja

rada@stare- członków Rady Dzielnicy, kontaktowe, dane względu na cele archiwalne będą podstawie odrębnych przepisów oprogramowania, komputer

miasto.lublin.eu ,tel. 517- Dzielnicy teleadresowe ... ) przechowywane wieczyście prawa zabezpieczony hasłem

697-056

Przyjmowanie od Urząd Miasta Lublin,Rada Dokumenty przechowywane są w

mieszkańców Mieszkańcy Dane zwykłe (np. Po dwóch latach po ukończeniu Gminy Lublin,jednostki szafie zamkniętej na klucz oraz w

Rada Dzielnicy Starego Dzielnicy uwag i Dzielnicy imię, kaencjidane są przekazywane do organizacyjne i osoby prawne komputerze wyposażonym w Nie dotyczy

2.
Miasta ul. Jezuicka 14/1 ; propozycji Starego nazwisko ,dane Urzędu Miasta Lublin, gdzie ze Gminy Lublin oraz inne instytucje ochronę antywirusową, aktualizacja

20 - 113 Lublin; dotyczących Miasta w kontaktowe, dane względu na cele archiwalne będą uprawnione na postawie oprogramowania, komputer

rada@stare- Dzielnicy Stare Lublinie teleadresowe ... ) przechowywane wieczyście odrębnych przepisów prawa zabezpieczony hasłem

miasto.lublin.eu , tel. 517- Miasto
697-056

Informowanie Urząd Miasta Lublin,Rada Dokumenty przechowywane są w

mieszkańców Mieszkańcy Dane zwykłe (np. Po dwóch latach po ukończeniu Gminy Lublin,jednostki szafie zamkniętej na klucz oraz w

Rada Dzielnicy Starego Dzielnicy o Dzielnicy imię, kaencjidane są przekazywane do organizacyjne i osoby prawne komputerze wyposażonym w Nie dotyczy

3. Miasta ul. Jezuicka 14/1; sprawach Starego nazwisko,dane Urzędu Miasta Lublin, gdzie ze Gminy Lublin oraz inne instytucje ochronę antywirusową, aktualizacja

20 - 113 Lublin; związanych z Miasta w kontaktowe, dane względu na cele archiwalne będą uprawnione na postawie oprogramowania, komputer

rada@stare- dzielnicą Stare Lublinie teleadresowe ... ) przechowywane wieczyście odrębnych przepisów prawa zabezpieczony hasłem

miasto.lublin.eu , tel. 517- Miasto w Lublinie
697-056

Inicjowanie i Urząd Miasta Lublin,Rada Dokumenty przechowywane są w

organizowanie Mieszkańcy Dane zwykłe (np. Po dwóch latach po ukończeniu Gminy Lublin,jednostki szafie zamkniętej na klucz oraz w

Rada Dzielnicy Starego aktywności i Dzielnicy imię, kaencjidane są przekazywane do organizacyjne i osoby prawne komputerze wyposażonym w Nie dotyczy
Miasta ul. Jezuicka 14/1 ; integracji Starego nazwisko,dane Urzędu Miasta Lublin, gdzie ze Gminy Lublin oraz inne instytucje ochronę antywirusową, aktualizacja

20 - 113 Lublin ; mieszkańców Miasta w kontaktowe, dane względu na cele archiwalne będą uprawnione na postawie oprogramowania, komputer

rada@stare- Dzielnicy Starego Lublinie teleadresowe ... ) przechowywane wieczyście odrębnych przepisów prawa zabezpieczony hasłem

miasto.lublin.eu , tel. 517- Miasta w Lublinie
697-056



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 29/XI/2020 Rady Dzielnicy Starego Miasta w Lublinie z dnia 29 stycznia 2020 roku

Podejmowanie,
współorganizowa Urząd Miasta Lublin,Rada Dokumenty przechowywane są w
nie i wspieranie Mieszkańcy Dane zwykłe (np. Po dwóch latach po ukończeniu

inicjatyw Dzielnicy imię, kaencjidane są przekazywane do
Gminy Lublin,jednostki szafie zamkniętej na klucz oraz w

Rada Dzielnicy Starego mieszkańców Starego nazwisko,dane Urzędu Miasta Lublin, gdzie ze
organizacyjne i osoby prawne komputerze wyposażonym w Nie dotyczy

Miasta ul. Jezuicka 14/1; Dzielnicy Starego Miasta w kontaktowe, dane względu na cele archiwalne będą
Gminy Lublin oraz inne instytucje ochronę antywirusową, aktualizacja

20 - 113 Lublin; Miasta w Lublinie Lublinie teleadresowe ... ) przechowywane wieczyście
uprawnione na postawie oprogramowania, komputer

rada@stare- oraz wspólnych
odrębnych przepisów prawa zabezpieczony hasłem

miasto.lublin.eu , tel. 517- przedsięwzięć
697-056

WAŻNE:
Obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania dotyczy czynności przetwarzania obejmujących:

szczególne kategorie danych osobowych tj. dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksulanej tej ososby, pochodzenie rasowe lub etniczne,poglądy polityczne, przekonania religijne lub
światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzanie danych genetycznych,biometrycznych w celu zidentyfikowania ososby fizycznej - art. 9 ust.1 RaDO;

wyroki skazujące i naruszenia prawa, o czym mowa wart. 10 RaDO
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