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Lp.                                                     Informacje znajdujące się w rejestrze 

1. Nazwa zbioru danych; LISTY  STAWIENNICTWA  OSÓB  DO  KWALIFIKACJI  WOJSKOWEJ 
 

2. Oznaczenie administratora danych i 
adres jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów 
gospodarki narodowej, jeżeli został 
mu nadany; 

Starosta Łukowski 
Starostwo Powiatowe w Łukowie 
ul. Piłsudskiego 17 
21 – 400 Łuków 

3. Oznaczenie przedstawiciela 
administratora danych, o którym 
mowa w art. 31a ustawy i adres 
jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania - w przypadku 
wyznaczenia takiego podmiotu; 

 

4. Oznaczenie podmiotu, któremu 
powierzono przetwarzanie danych 
ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub 
miejsca zamieszkania w przypadku 
powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi; 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca 
do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004  Nr 241, poz.2416 z późn. zm.) 

6. Cel przetwarzania danych w 
zbiorze; 

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 
 

7. Opis kategorii osób, których dane 
są przetwarzane w zbiorze; 

Osoby podległe kwalifikacji wojskowej 
 

8. Zakres danych przetwarzanych w 
zbiorze 

Nazwiska i imiona, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, 
numer ewidencyjny PESEL, seria i numer dowodu osobistego, nazwisko 
rodowe 

9. Sposób zbierania danych do zbioru 
w szczególności informacja czy 
dane do zbioru są zbierane od 
osób, których dotyczą, czy z innych 
źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą; 

Z jednostek samorządowych/Urzędów Gmin, Miast 
Od osób których dotyczą 

10. Sposób udostępniania danych ze 
zbioru, w szczególności informacja 
czy dane ze zbioru są 
udostępniane  podmiotom innym niż 
upoważnione na podstawie 
przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane 

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

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego 
przekazywania danych do państwa 
trzeciego; 

Dane nie są przekazywane 

13. Data wpisania zbioru do rejestru; 13.01.2016 r. 

14. Data dokonania ostatniej aktualizacji  
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Lp.                                                     Informacje znajdujące się w rejestrze 

1. Nazwa zbioru danych; KSIĄKA  ORZECZEŃ  LEKARSKICH 

2. Oznaczenie administratora danych i 
adres jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów 
gospodarki narodowej, jeżeli został 
mu nadany; 

Starosta Łukowski 
Starostwo Powiatowe w Łukowie 
ul. Piłsudskiego 17 
21 – 400 Łuków 

3. Oznaczenie przedstawiciela 
administratora danych, o którym 
mowa w art. 31a ustawy i adres 
jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania - w przypadku 
wyznaczenia takiego podmiotu; 

 

4. Oznaczenie podmiotu, któremu 
powierzono przetwarzanie danych 
ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub 
miejsca zamieszkania w przypadku 
powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi; 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca 
do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004  Nr 241, poz.2416 z późn. zm.) 

6. Cel przetwarzania danych w 
zbiorze; 

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 
 

7. Opis kategorii osób, których dane 
są przetwarzane w zbiorze; 

Osoby zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej 
 

8. Zakres danych przetwarzanych w 
zbiorze 

Nazwiska i imiona, data urodzenia, imiona rodziców, rozpoznane 
choroby, stan zdrowia, nałogi 
 
 
 
 
 

9. Sposób zbierania danych do zbioru 
w szczególności informacja czy 
dane do zbioru są zbierane od 
osób, których dotyczą, czy z innych 
źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą; 

Od osób których dane dotyczą 

10. Sposób udostępniania danych ze 
zbioru, w szczególności informacja 
czy dane ze zbioru są 
udostępniane  podmiotom innym niż 
upoważnione na podstawie 
przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane 

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

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego 
przekazywania danych do państwa 
trzeciego; 

Dane nie są przekazywane 

13. Data wpisania zbioru do rejestru; 13.01.2016 r. 

14. Data dokonania ostatniej aktualizacji  
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Lp.                                                     Informacje znajdujące się w rejestrze 

1. Nazwa zbioru danych; EWIDENCJA  POJAZDÓW 

2. Oznaczenie administratora danych i 
adres jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów 
gospodarki narodowej, jeżeli został 
mu nadany; 

Starosta Łukowski 
Starostwo Powiatowe w Łukowie 
ul. Piłsudskiego 17 
21 – 400 Łuków 

3. Oznaczenie przedstawiciela 
administratora danych, o którym 
mowa w art. 31a ustawy i adres 
jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania - w przypadku 
wyznaczenia takiego podmiotu; 

 

4. Oznaczenie podmiotu, któremu 
powierzono przetwarzanie danych 
ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub 
miejsca zamieszkania w przypadku 
powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi; 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca 
do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 
2012  poz.1137 z późn. zm.) 

6. Cel przetwarzania danych w 
zbiorze; 

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 
 

7. Opis kategorii osób, których dane 
są przetwarzane w zbiorze; 

Właściciele, współwłaściciele i posiadacze pojazdów 
Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie handlu pojazdami 
 

8. Zakres danych przetwarzanych w 
zbiorze 

Nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny 
PESEL, seria i numer dowodu osobistego 
Dane dotyczące pojazdu – numer VIN, numer rejestracyjny, marka, typ 
pojazdu 
Dane dotyczące ubezpieczenia – numer polisy 
Dane dotyczące dokumentacji pojazdu – numer i seria dowodu 
rejestracyjnego, numer i seria książki pojazdu 

9. Sposób zbierania danych do zbioru 
w szczególności informacja czy 
dane do zbioru są zbierane od 
osób, których dotyczą, czy z innych 
źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą; 

Od osób których dotyczą 
Z innych źródeł których dane dotyczą 

10. Sposób udostępniania danych ze 
zbioru, w szczególności informacja 
czy dane ze zbioru są 
udostępniane  podmiotom innym niż 
upoważnione na podstawie 
przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane 

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

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego 
przekazywania danych do państwa 
trzeciego; 

Według zawartych umów 

13. Data wpisania zbioru do rejestru; 13.01.2016 r. 

14. Data dokonania ostatniej aktualizacji  
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Lp.                                                     Informacje znajdujące się w rejestrze 

1. Nazwa zbioru danych; KIEROWCA 

2. Oznaczenie administratora danych i 
adres jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów 
gospodarki narodowej, jeżeli został 
mu nadany; 

Starosta Łukowski 
Starostwo Powiatowe w Łukowie 
ul. Piłsudskiego 17 
21 – 400 Łuków 

3. Oznaczenie przedstawiciela 
administratora danych, o którym 
mowa w art. 31a ustawy i adres 
jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania - w przypadku 
wyznaczenia takiego podmiotu; 

 

4. Oznaczenie podmiotu, któremu 
powierzono przetwarzanie danych 
ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub 
miejsca zamieszkania w przypadku 
powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi; 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca 
do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 
2012  poz.1137 z późn. zm.) 

6. Cel przetwarzania danych w 
zbiorze; 

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 
 

7. Opis kategorii osób, których dane 
są przetwarzane w zbiorze; 

Osoby uprawnione do kierowania pojazdami, osoby które nie uzyskały 
uprawnień do kierowania pojazdami, osoby posiadające zakaz 
kierowania pojazdami, osoby skierowane na powtórny egzamin 
 

8. Zakres danych przetwarzanych w 
zbiorze 

Nazwiska i imiona, miejsce urodzenia, data urodzenia,  adres 
zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, seria i numer 
dowodu osobistego, skazania za przestępstwa bądź wykroczenia 
drogowe, orzeczenia o ukaraniu, inne orzeczenia wydane w 
postępowaniu sądowym lub administracyjnym 
 

9. Sposób zbierania danych do zbioru 
w szczególności informacja czy 
dane do zbioru są zbierane od 
osób, których dotyczą, czy z innych 
źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą; 

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

10. Sposób udostępniania danych ze 
zbioru, w szczególności informacja 
czy dane ze zbioru są 
udostępniane  podmiotom innym niż 
upoważnione na podstawie 
przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na 

podstawie przepisów prawa 

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

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego 
przekazywania danych do państwa 
trzeciego; 

Dane nie są przekazywane 

13. Data wpisania zbioru do rejestru; 13.01.2016 r. 

14. Data dokonania ostatniej aktualizacji  
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Lp.                                                     Informacje znajdujące się w rejestrze 

1. Nazwa zbioru danych; EWIDENCJA  KIEROWCÓW 

2. Oznaczenie administratora danych i 
adres jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów 
gospodarki narodowej, jeżeli został 
mu nadany; 

Starosta Łukowski 
Starostwo Powiatowe w Łukowie 
ul. Piłsudskiego 17 
21 – 400 Łuków 

3. Oznaczenie przedstawiciela 
administratora danych, o którym 
mowa w art. 31a ustawy i adres 
jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania - w przypadku 
wyznaczenia takiego podmiotu; 

 

4. Oznaczenie podmiotu, któremu 
powierzono przetwarzanie danych 
ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub 
miejsca zamieszkania w przypadku 
powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi; 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca 
do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 
2012  poz.1137 z późn. zm.) 

6. Cel przetwarzania danych w 
zbiorze; 

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 
 

7. Opis kategorii osób, których dane 
są przetwarzane w zbiorze; 

Osoby uprawnione do kierowania pojazdami, osoby posiadające zakaz 
kierowania pojazdami, osoby które nie uzyskały uprawnień do 
kierowania pojazdami 
 

8. Zakres danych przetwarzanych w 
zbiorze 

Nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, 
adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, seria i numer 
dowodu osobistego, nazwisko rodowe, skazania za przestępstwa bądź 
wykroczenia drogowe, orzeczenia o ukaraniu, inne orzeczenia wydane w 
postępowaniu sądowym lub administracyjnym 

9. Sposób zbierania danych do zbioru 
w szczególności informacja czy 
dane do zbioru są zbierane od 
osób, których dotyczą, czy z innych 
źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą; 

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

10. Sposób udostępniania danych ze 
zbioru, w szczególności informacja 
czy dane ze zbioru są 
udostępniane  podmiotom innym niż 
upoważnione na podstawie 
przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na 

podstawie przepisów prawa 

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

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego 
przekazywania danych do państwa 
trzeciego; 

Dane nie są przekazywane 

13. Data wpisania zbioru do rejestru; 13.01.2016 r. 

14. Data dokonania ostatniej aktualizacji  
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Lp.                                                     Informacje znajdujące się w rejestrze 

1. Nazwa zbioru danych; EWIDENCJA ZEZWOLEŃ NA REGULARNY PRZEWÓZ OSÓB W 
KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM 

2. Oznaczenie administratora danych i 
adres jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów 
gospodarki narodowej, jeżeli został 
mu nadany; 

Starosta Łukowski 
Starostwo Powiatowe w Łukowie 
ul. Piłsudskiego 17 
21 – 400 Łuków 

3. Oznaczenie przedstawiciela 
administratora danych, o którym 
mowa w art. 31a ustawy i adres 
jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania - w przypadku 
wyznaczenia takiego podmiotu; 

 

4. Oznaczenie podmiotu, któremu 
powierzono przetwarzanie danych 
ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub 
miejsca zamieszkania w przypadku 
powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi; 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca 
do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007  
Nr 125, poz.874 z późn. zm.) 

6. Cel przetwarzania danych w 
zbiorze; 

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 
 

7. Opis kategorii osób, których dane 
są przetwarzane w zbiorze; 

Przedsiębiorcy ubiegający się lub posiadający zezwolenie na przewóz 
osób w krajowym transporcie drogowym 
 

8. Zakres danych przetwarzanych w 
zbiorze 

Nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny 
PESEL, seria i numer dowodu osobistego, Numer Identyfikacji 
Podatkowej, miejsce pracy, numer telefonu 
 
 
 

9. Sposób zbierania danych do zbioru 
w szczególności informacja czy 
dane do zbioru są zbierane od 
osób, których dotyczą, czy z innych 
źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą; 

Od osób których dotyczą 

10. Sposób udostępniania danych ze 
zbioru, w szczególności informacja 
czy dane ze zbioru są 
udostępniane  podmiotom innym niż 
upoważnione na podstawie 
przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na 

podstawie przepisów prawa 

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

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego 
przekazywania danych do państwa 
trzeciego; 

Dane nie są przekazywane 

13. Data wpisania zbioru do rejestru; 13.01.2016 r. 

14. Data dokonania ostatniej aktualizacji  
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Lp.                                                     Informacje znajdujące się w rejestrze 

1. Nazwa zbioru danych; REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODKI SZKOLENIA 
KIEROWCÓW 

2. Oznaczenie administratora danych i 
adres jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów 
gospodarki narodowej, jeżeli został 
mu nadany; 

Starosta Łukowski 
Starostwo Powiatowe w Łukowie 
ul. Piłsudskiego 17 
21 – 400 Łuków 

3. Oznaczenie przedstawiciela 
administratora danych, o którym 
mowa w art. 31a ustawy i adres 
jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania - w przypadku 
wyznaczenia takiego podmiotu; 

 

4. Oznaczenie podmiotu, któremu 
powierzono przetwarzanie danych 
ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub 
miejsca zamieszkania w przypadku 
powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi; 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca 
do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 
2012  poz.1137  z późn. zm.) 

6. Cel przetwarzania danych w 
zbiorze; 

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 
 

7. Opis kategorii osób, których dane 
są przetwarzane w zbiorze; 

Przedsiębiorcy prowadzący ośrodki szkolenia kierowców 
 

8. Zakres danych przetwarzanych w 
zbiorze 

Nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny 
PESEL, wykształcenie, numer  telefonu, Numer Identyfikacji Podatkowej, 
numer ośrodka, numer uprawnień pracujących instruktorów, numer w 
Krajowym Rejestrze Sądowym, numer w ewidencji działalności 
gospodarczej 

9. Sposób zbierania danych do zbioru 
w szczególności informacja czy 
dane do zbioru są zbierane od 
osób, których dotyczą, czy z innych 
źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą; 

Od osób których dotyczą 

10. Sposób udostępniania danych ze 
zbioru, w szczególności informacja 
czy dane ze zbioru są 
udostępniane  podmiotom innym niż 
upoważnione na podstawie 
przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na 

podstawie przepisów prawa 

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

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego 
przekazywania danych do państwa 
trzeciego; 

Dane nie są przekazywane 

13. Data wpisania zbioru do rejestru; 13.01.2016 r. 

14. Data dokonania ostatniej aktualizacji  
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Lp.                                                     Informacje znajdujące się w rejestrze 

1. Nazwa zbioru danych; EWIDENCJA INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY I OŚRODKÓW SZKOLENIA 
KIEROWCÓW 

2. Oznaczenie administratora danych i 
adres jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów 
gospodarki narodowej, jeżeli został 
mu nadany; 

Starosta Łukowski 
Starostwo Powiatowe w Łukowie 
ul. Piłsudskiego 17 
21 – 400 Łuków 

3. Oznaczenie przedstawiciela 
administratora danych, o którym 
mowa w art. 31a ustawy i adres 
jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania - w przypadku 
wyznaczenia takiego podmiotu; 

 

4. Oznaczenie podmiotu, któremu 
powierzono przetwarzanie danych 
ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub 
miejsca zamieszkania w przypadku 
powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi; 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca 
do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 
2012  poz.1137 z późn. zm.) 

6. Cel przetwarzania danych w 
zbiorze; 

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 

7. Opis kategorii osób, których dane 
są przetwarzane w zbiorze; 

Osoby ubiegające się o uprawnienia do egzaminowania kandydatów na 
kierowców , oraz przedsiębiorcy prowadzący ośrodki szkolenia 
kierowców 

8. Zakres danych przetwarzanych w 
zbiorze 

Nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny 
PESEL, wykształcenie, skazania za przestępstwa bądź wykroczenia 
drogowe, orzeczenia o ukaraniu, inne orzeczenia wydane w 
postępowaniu sądowym lub administracyjnym 

9. Sposób zbierania danych do zbioru 
w szczególności informacja czy 
dane do zbioru są zbierane od 
osób, których dotyczą, czy z innych 
źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą; 

Od osób których dotyczą 

10. Sposób udostępniania danych ze 
zbioru, w szczególności informacja 
czy dane ze zbioru są 
udostępniane  podmiotom innym niż 
upoważnione na podstawie 
przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na 

podstawie przepisów prawa 

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

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego 
przekazywania danych do państwa 
trzeciego; 

Dane nie są przekazywane 

13. Data wpisania zbioru do rejestru; 13.01.2016 r. 

14. Data dokonania ostatniej aktualizacji  
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Lp.                                                     Informacje znajdujące się w rejestrze 

1. Nazwa zbioru danych; LICENCJE I ZEZWOLENIA NA PRZEWÓZ OSÓB I RZECZY 

2. Oznaczenie administratora danych i 
adres jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów 
gospodarki narodowej, jeżeli został 
mu nadany; 

Starosta Łukowski 
Starostwo Powiatowe w Łukowie 
ul. Piłsudskiego 17 
21 – 400 Łuków 

3. Oznaczenie przedstawiciela 
administratora danych, o którym 
mowa w art. 31a ustawy i adres 
jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania - w przypadku 
wyznaczenia takiego podmiotu; 

 

4. Oznaczenie podmiotu, któremu 
powierzono przetwarzanie danych 
ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub 
miejsca zamieszkania w przypadku 
powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi; 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca 
do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 
Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) 

6. Cel przetwarzania danych w 
zbiorze; 

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 
 

7. Opis kategorii osób, których dane 
są przetwarzane w zbiorze; 

Osoby składające wnioski o wydanie licencji, zezwoleń i zaświadczeń  w 
krajowym transporcie drogowym 
 

8. Zakres danych przetwarzanych w 
zbiorze 

Nazwiska i imiona, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, 
numer ewidencyjny PESEL, Numer Identyfikacji Podatkowej, miejsce 
pracy, numer telefonu, wykaz pojazdów (numer rejestracyjny, marka, 
model), nazwa i siedziba, numer w rejestrze przedsiębiorców lub 
ewidencji działalności gospodarczej 

9. Sposób zbierania danych do zbioru 
w szczególności informacja czy 
dane do zbioru są zbierane od 
osób, których dotyczą, czy z innych 
źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą; 

Od osób których dotyczą 

10. Sposób udostępniania danych ze 
zbioru, w szczególności informacja 
czy dane ze zbioru są 
udostępniane  podmiotom innym niż 
upoważnione na podstawie 
przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na 

podstawie przepisów prawa 

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

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego 
przekazywania danych do państwa 
trzeciego; 

Dane nie są przekazywane 

13. Data wpisania zbioru do rejestru; 13.01.2016 r. 

14. Data dokonania ostatniej aktualizacji  
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Lp.                                                     Informacje znajdujące się w rejestrze 

1. Nazwa zbioru danych; EWIDENCJA  UPRAWNIEŃ  DIAGNOSTÓW 

2. Oznaczenie administratora danych i 
adres jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów 
gospodarki narodowej, jeżeli został 
mu nadany; 

Starosta Łukowski 
Starostwo Powiatowe w Łukowie 
ul. Piłsudskiego 17 
21 – 400 Łuków 

3. Oznaczenie przedstawiciela 
administratora danych, o którym 
mowa w art. 3la ustawy i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania - 
w przypadku wyznaczenia takiego 
podmiotu; 

 

4. Oznaczenie podmiotu, któremu 
powierzono przetwarzanie danych 
ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub 
miejsca zamieszkania w przypadku 
powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi; 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca 
do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 
2012  poz.1137 z późn. zm.) 

6. Cel przetwarzania danych w 
zbiorze; 

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 
 

7. Opis kategorii osób, których dane 
są przetwarzane w zbiorze; 

Osoby które uzyskały uprawnienia do dokonywania badań technicznych 
pojazdów 
 

8. Zakres danych przetwarzanych w 
zbiorze 

Nazwiska i imiona, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, 
numer ewidencyjny PESEL, miejsce pracy, wykształcenie, numer 
imiennego uprawnienia diagnosty, rodzaj uprawnień do 
przeprowadzania badań technicznych pojazdów 

9. Sposób zbierania danych do zbioru 
w szczególności informacja czy 
dane do zbioru są zbierane od 
osób, których dotyczą, czy z innych 
źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą; 

Od osób których dotyczą 

10. Sposób udostępniania danych ze 
zbioru, w szczególności informacja 
czy dane ze zbioru są 
udostępniane  podmiotom innym niż 
upoważnione na podstawie 
przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na 

podstawie przepisów prawa 

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

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego 
przekazywania danych do państwa 
trzeciego; 

Dane nie są przekazywane 

13. Data wpisania zbioru do rejestru; 13.01.2016 r. 

14. Data dokonania ostatniej aktualizacji  
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Lp.                                                     Informacje znajdujące się w rejestrze 

1. Nazwa zbioru danych; REJESTR  PRZEDSIĘBIORCÓW   PROWADZĄCYCH  STACJE  KONTROLI  
POJAZDÓW 

2. Oznaczenie administratora danych i 
adres jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów 
gospodarki narodowej, jeżeli został 
mu nadany; 

Starosta Łukowski 
Starostwo Powiatowe w Łukowie 
ul. Piłsudskiego 17 
21 – 400 Łuków 

3. Oznaczenie przedstawiciela 
administratora danych, o którym 
mowa w art. 3la ustawy i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania - 
w przypadku wyznaczenia takiego 
podmiotu; 

 

4. Oznaczenie podmiotu, któremu 
powierzono przetwarzanie danych 
ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub 
miejsca zamieszkania w przypadku 
powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi; 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca 
do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 
2012  poz.1137 z późn. zm.) 

6. Cel przetwarzania danych w 
zbiorze; 

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 
 

7. Opis kategorii osób, których dane 
są przetwarzane w zbiorze; 

Przedsiębiorcy prowadzący stacje kontroli pojazdów 

8. Zakres danych przetwarzanych w 
zbiorze 

Nazwiska i imiona, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, 
numer ewidencyjny PESEL, miejsce pracy, numer Identyfikacji 
Podatkowej, numer telefonu, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, 
numer w ewidencji działalności gospodarczej, numer stacji kontroli 
pojazdów 

9. Sposób zbierania danych do zbioru 
w szczególności informacja czy 
dane do zbioru są zbierane od 
osób, których dotyczą, czy z innych 
źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą; 

Od osób których dotyczą 

10. Sposób udostępniania danych ze 
zbioru, w szczególności informacja 
czy dane ze zbioru są 
udostępniane  podmiotom innym niż 
upoważnione na podstawie 
przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na 

podstawie przepisów prawa 

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

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego 
przekazywania danych do państwa 
trzeciego; 

Dane nie są przekazywane 

13. Data wpisania zbioru do rejestru; 13.01.2016 r. 

14. Data dokonania ostatniej aktualizacji  
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Lp.                                                     Informacje znajdujące się w rejestrze 

1. Nazwa zbioru danych; POZWOLENIA  NA  BUDOWĘ  I  ROZBIÓRKE ORAZ  REJESTR  
WNIOSKÓW O POZWOLENIE  NA  BUDOWĘ  I  ROZBIÓRKĘ 

2. Oznaczenie administratora danych i 
adres jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów 
gospodarki narodowej, jeżeli został 
mu nadany; 

Starosta Łukowski 
Starostwo Powiatowe w Łukowie 
ul. Piłsudskiego 17 
21 – 400 Łuków 

3. Oznaczenie przedstawiciela 
administratora danych, o którym 
mowa w art. 3la ustawy i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania - 
w przypadku wyznaczenia takiego 
podmiotu; 

 

4. Oznaczenie podmiotu, któremu 
powierzono przetwarzanie danych 
ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub 
miejsca zamieszkania w przypadku 
powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi; 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca 
do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2013  poz.1409) 

6. Cel przetwarzania danych w 
zbiorze; 

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 
 

7. Opis kategorii osób, których dane 
są przetwarzane w zbiorze; 

Osoby występujące z wnioskiem o wydanie decyzji dotyczącej 
pozwolenia na budowę  lub rozbiórkę 
 

8. Zakres danych przetwarzanych w 
zbiorze 

Nazwiska i imiona, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, 
numer geodezyjny działki, znak sprawy, data wszczęcia postępowania, 
data wydania decyzji 

9. Sposób zbierania danych do zbioru 
w szczególności informacja czy 
dane do zbioru są zbierane od 
osób, których dotyczą, czy z innych 
źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą; 

Od osób których dotyczą 

10. Sposób udostępniania danych ze 
zbioru, w szczególności informacja 
czy dane ze zbioru są 
udostępniane  podmiotom innym niż 
upoważnione na podstawie 
przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na 

podstawie przepisów prawa 

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

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego 
przekazywania danych do państwa 
trzeciego; 

Dane nie są przekazywane 

13. Data wpisania zbioru do rejestru; 13.01.2016 r. 

14. Data dokonania ostatniej aktualizacji  
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Lp.                                                     Informacje znajdujące się w rejestrze 

1. Nazwa zbioru danych; ARCHIT - EWIDENCJA  POZWOLEŃ  BUDOWLANYCH 

2. Oznaczenie administratora danych i 
adres jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów 
gospodarki narodowej, jeżeli został 
mu nadany; 

Starosta Łukowski 
Starostwo Powiatowe w Łukowie 
ul. Piłsudskiego 17 
21 – 400 Łuków 

3. Oznaczenie przedstawiciela 
administratora danych, o którym 
mowa w art. 3la ustawy i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania - 
w przypadku wyznaczenia takiego 
podmiotu; 

 

4. Oznaczenie podmiotu, któremu 
powierzono przetwarzanie danych 
ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub 
miejsca zamieszkania w przypadku 
powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi; 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca 
do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2013  poz.1409) 

6. Cel przetwarzania danych w 
zbiorze; 

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 
 

7. Opis kategorii osób, których dane 
są przetwarzane w zbiorze; 

Osoby występujące z wnioskiem o wydanie decyzji dotyczącej 
pozwolenia na budowę   
 

8. Zakres danych przetwarzanych w 
zbiorze 

Nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, numer geodezyjny 
działki, znak sprawy, data wszczęcia postępowania, data wydania 
decyzji, numer uprawnienia i zakres uprawnień projektantów 

9. Sposób zbierania danych do zbioru 
w szczególności informacja czy 
dane do zbioru są zbierane od 
osób, których dotyczą, czy z innych 
źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą; 

Od osób których dotyczą 

10. Sposób udostępniania danych ze 
zbioru, w szczególności informacja 
czy dane ze zbioru są 
udostępniane  podmiotom innym niż 
upoważnione na podstawie 
przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na 

podstawie przepisów prawa 

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

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego 
przekazywania danych do państwa 
trzeciego; 

Dane nie są przekazywane 

13. Data wpisania zbioru do rejestru; 13.01.2016 r. 

14. Data dokonania ostatniej aktualizacji  
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Lp.                                                     Informacje znajdujące się w rejestrze 

1. Nazwa zbioru danych; KOMISJA  BEZPIECZEŃSTWA  I  PORZĄDKU 

2. Oznaczenie administratora danych i 
adres jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów 
gospodarki narodowej, jeżeli został 
mu nadany; 

Starosta Łukowski 
Starostwo Powiatowe w Łukowie 
ul. Piłsudskiego 17 
21 – 400 Łuków 

3. Oznaczenie przedstawiciela 
administratora danych, o którym 
mowa w art. 3la ustawy i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania - 
w przypadku wyznaczenia takiego 
podmiotu; 

 

4. Oznaczenie podmiotu, któremu 
powierzono przetwarzanie danych 
ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub 
miejsca zamieszkania w przypadku 
powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi; 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca 
do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 
2001  Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) 

6. Cel przetwarzania danych w 
zbiorze; 

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 
 

7. Opis kategorii osób, których dane 
są przetwarzane w zbiorze; 

 
 

8. Zakres danych przetwarzanych w 
zbiorze 

Nazwiska i imiona, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, 
numer telefonu 

9. Sposób zbierania danych do zbioru 
w szczególności informacja czy 
dane do zbioru są zbierane od 
osób, których dotyczą, czy z innych 
źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą; 

Od osób których dotyczą 

10. Sposób udostępniania danych ze 
zbioru, w szczególności informacja 
czy dane ze zbioru są 
udostępniane  podmiotom innym niż 
upoważnione na podstawie 
przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na 

podstawie przepisów prawa 

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

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego 
przekazywania danych do państwa 
trzeciego; 

Dane nie są przekazywane 

13. Data wpisania zbioru do rejestru; 13.01.2016 r. 

14. Data dokonania ostatniej aktualizacji  
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Lp.                                                     Informacje znajdujące się w rejestrze 

1. Nazwa zbioru danych; PRACOWNICY  GMIN/MIAST  d/s  OBRONY  CYWILNEJ  I  ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO 

2. Oznaczenie administratora danych i 
adres jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów 
gospodarki narodowej, jeżeli został 
mu nadany; 

Starosta Łukowski 
Starostwo Powiatowe w Łukowie 
ul. Piłsudskiego 17 
21 – 400 Łuków 

3. Oznaczenie przedstawiciela 
administratora danych, o którym 
mowa w art. 3la ustawy i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania - 
w przypadku wyznaczenia takiego 
podmiotu; 

 

4. Oznaczenie podmiotu, któremu 
powierzono przetwarzanie danych 
ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub 
miejsca zamieszkania w przypadku 
powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi; 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca 
do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 26 kwietnia z 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 
89, poz. 590 z późn.zm.) 

6. Cel przetwarzania danych w 
zbiorze; 

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 
 

7. Opis kategorii osób, których dane 
są przetwarzane w zbiorze; 

Pracownicy  Urzędów Miast, Gmin 
 

8. Zakres danych przetwarzanych w 
zbiorze 

Nazwiska i imiona, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, 
numer telefonu 
 
 
 
 
 

9. Sposób zbierania danych do zbioru 
w szczególności informacja czy 
dane do zbioru są zbierane od 
osób, których dotyczą, czy z innych 
źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą; 

Od osób których dotyczą 

10. Sposób udostępniania danych ze 
zbioru, w szczególności informacja 
czy dane ze zbioru są 
udostępniane  podmiotom innym niż 
upoważnione na podstawie 
przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na 

podstawie przepisów prawa 

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

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego 
przekazywania danych do państwa 
trzeciego; 

Dane nie są przekazywane 

13. Data wpisania zbioru do rejestru; 13.01.2016 r. 

14. Data dokonania ostatniej aktualizacji  
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Lp.                                                     Informacje znajdujące się w rejestrze 

1. Nazwa zbioru danych; SKŁAD  POWIATOWEGO  ZESPOŁU  ZARZĄDZANIA  KRYZYSOWEGO 

2. Oznaczenie administratora danych i 
adres jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów 
gospodarki narodowej, jeżeli został 
mu nadany; 

Starosta Łukowski 
Starostwo Powiatowe w Łukowie 
ul. Piłsudskiego 17 
21 – 400 Łuków 

3. Oznaczenie przedstawiciela 
administratora danych, o którym 
mowa w art. 3la ustawy i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania - 
w przypadku wyznaczenia takiego 
podmiotu; 

 

4. Oznaczenie podmiotu, któremu 
powierzono przetwarzanie danych 
ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub 
miejsca zamieszkania w przypadku 
powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi; 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca 
do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 
2001  Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) 

6. Cel przetwarzania danych w 
zbiorze; 

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 
 

7. Opis kategorii osób, których dane 
są przetwarzane w zbiorze; 

Członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
 

8. Zakres danych przetwarzanych w 
zbiorze 

Nazwiska i imiona, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, 
numer telefonu 
 
 
 
 

9. Sposób zbierania danych do zbioru 
w szczególności informacja czy 
dane do zbioru są zbierane od 
osób, których dotyczą, czy z innych 
źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą; 

Od osób których dotyczą 

10. Sposób udostępniania danych ze 
zbioru, w szczególności informacja 
czy dane ze zbioru są 
udostępniane  podmiotom innym niż 
upoważnione na podstawie 
przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na 

podstawie przepisów prawa 

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

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego 
przekazywania danych do państwa 
trzeciego; 

Dane nie są przekazywane 

13. Data wpisania zbioru do rejestru; 13.01.2016 r. 

14. Data dokonania ostatniej aktualizacji  
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Lp.                                                     Informacje znajdujące się w rejestrze 

1. Nazwa zbioru danych; „El – DOK” EWIDENCJA  KORENSPONDENCJI  ORAZ  ELEKTRONICZNY  
OBIEG  DOKUMENTÓW 

2. Oznaczenie administratora danych i 
adres jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów 
gospodarki narodowej, jeżeli został 
mu nadany; 

Starosta Łukowski 
Starostwo Powiatowe w Łukowie 
ul. Piłsudskiego 17 
21 – 400 Łuków 

3. Oznaczenie przedstawiciela 
administratora danych, o którym 
mowa w art. 3la ustawy i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania - 
w przypadku wyznaczenia takiego 
podmiotu; 

 

4. Oznaczenie podmiotu, któremu 
powierzono przetwarzanie danych 
ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub 
miejsca zamieszkania w przypadku 
powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi; 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca 
do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 
2001  Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) 

6. Cel przetwarzania danych w 
zbiorze; 

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 
 

7. Opis kategorii osób, których dane 
są przetwarzane w zbiorze; 

Interesanci, petenci,  
 

8. Zakres danych przetwarzanych w 
zbiorze 

Nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, numer telefonu,  
e-mail 
 
 
 
 
 

9. Sposób zbierania danych do zbioru 
w szczególności informacja czy 
dane do zbioru są zbierane od 
osób, których dotyczą, czy z innych 
źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą; 

Od osób których dotyczą 

10. Sposób udostępniania danych ze 
zbioru, w szczególności informacja 
czy dane ze zbioru są 
udostępniane  podmiotom innym niż 
upoważnione na podstawie 
przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na 

podstawie przepisów prawa 

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

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego 
przekazywania danych do państwa 
trzeciego; 

Dane nie są przekazywane 

13. Data wpisania zbioru do rejestru; 13.01.2016 r. 

14. Data dokonania ostatniej aktualizacji  
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Lp.                                                     Informacje znajdujące się w rejestrze 

1. Nazwa zbioru danych; RADNI  POWIATOWI 

2. Oznaczenie administratora danych i 
adres jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów 
gospodarki narodowej, jeżeli został 
mu nadany; 

Starosta Łukowski 
Starostwo Powiatowe w Łukowie 
ul. Piłsudskiego 17 
21 – 400 Łuków 

3. Oznaczenie przedstawiciela 
administratora danych, o którym 
mowa w art. 3la ustawy i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania - 
w przypadku wyznaczenia takiego 
podmiotu; 

 

4. Oznaczenie podmiotu, któremu 
powierzono przetwarzanie danych 
ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub 
miejsca zamieszkania w przypadku 
powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi; 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca 
do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 
2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) 

6. Cel przetwarzania danych w 
zbiorze; 

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 
 

7. Opis kategorii osób, których dane 
są przetwarzane w zbiorze; 

Radni Powiatu 
 

8. Zakres danych przetwarzanych w 
zbiorze 

Nazwiska i imiona, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, 
numer ewidencyjny PESEL, data urodzenia, miejsce urodzenia,  Numer 
Identyfikacji Podatkowej, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, numer 
telefonu 

9. Sposób zbierania danych do zbioru 
w szczególności informacja czy 
dane do zbioru są zbierane od 
osób, których dotyczą, czy z innych 
źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą; 

Od osób których dotyczą 

10. Sposób udostępniania danych ze 
zbioru, w szczególności informacja 
czy dane ze zbioru są 
udostępniane  podmiotom innym niż 
upoważnione na podstawie 
przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na 

podstawie przepisów prawa 

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

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego 
przekazywania danych do państwa 
trzeciego; 

Dane nie są przekazywane 

13. Data wpisania zbioru do rejestru; 13.01.2016 r. 

14. Data dokonania ostatniej aktualizacji  

 

 

 

 



 

19 

 

Lp.                                                     Informacje znajdujące się w rejestrze 

1. Nazwa zbioru danych; ZBIÓR  PŁATNIKÓW  OPŁATY  Z  TYTUŁU  UŻYTKOWANIA  
WIECZYSTEGO  NIERUCHOMOŚCI  SKARBU  PAŃSTWA  I  
POWIATOWEGO  ZASOBU  NIERUCHOMOŚCI  W  POWIECIE  
ŁUKOWSKIM 

2. Oznaczenie administratora danych i 
adres jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów 
gospodarki narodowej, jeżeli został 
mu nadany; 

Starosta Łukowski 
Starostwo Powiatowe w Łukowie 
ul. Piłsudskiego 17 
21 – 400 Łuków 

3. Oznaczenie przedstawiciela 
administratora danych, o którym 
mowa w art. 3la ustawy i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania - 
w przypadku wyznaczenia takiego 
podmiotu; 

 

4. Oznaczenie podmiotu, któremu 
powierzono przetwarzanie danych 
ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub 
miejsca zamieszkania w przypadku 
powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi; 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca 
do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. 
U. z 2015  poz. 782 z późn.zm.) 

6. Cel przetwarzania danych w 
zbiorze; 

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 
 

7. Opis kategorii osób, których dane 
są przetwarzane w zbiorze; 

Użytkownicy wieczyści nieruchomości skarbu państwa i powiatowego 
zasobu nieruchomości 
 

8. Zakres danych przetwarzanych w 
zbiorze 

Nazwiska i imiona, imiona rodziców, miejsce urodzenia, adres 
zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, wysokość dochodu 
miesięcznego na członka rodziny 

9. Sposób zbierania danych do zbioru 
w szczególności informacja czy 
dane do zbioru są zbierane od 
osób, których dotyczą, czy z innych 
źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą; 

Od osób których dotyczą 

10. Sposób udostępniania danych ze 
zbioru, w szczególności informacja 
czy dane ze zbioru są 
udostępniane  podmiotom innym niż 
upoważnione na podstawie 
przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na 

podstawie przepisów prawa 

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

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego 
przekazywania danych do państwa 
trzeciego; 

Dane nie są przekazywane 

13. Data wpisania zbioru do rejestru; 13.01.2016 r. 

14. Data dokonania ostatniej aktualizacji  
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Lp.                                                     Informacje znajdujące się w rejestrze 

1. Nazwa zbioru danych; ‘EGB’   EWIDENCJA  GRUNTÓW  I  BUDYNKÓW  POWIATU  
ŁUKOWSKIEGO 

2. Oznaczenie administratora danych i 
adres jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów 
gospodarki narodowej, jeżeli został 
mu nadany; 

Starosta Łukowski 
Starostwo Powiatowe w Łukowie 
ul. Piłsudskiego 17 
21 – 400 Łuków 

3. Oznaczenie przedstawiciela 
administratora danych, o którym 
mowa w art. 3la ustawy i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania - 
w przypadku wyznaczenia takiego 
podmiotu; 

 

4. Oznaczenie podmiotu, któremu 
powierzono przetwarzanie danych 
ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub 
miejsca zamieszkania w przypadku 
powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi; 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca 
do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 
Nr 520 z 2015  – tekst jednolity) 

6. Cel przetwarzania danych w 
zbiorze; 

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 
 

7. Opis kategorii osób, których dane 
są przetwarzane w zbiorze; 

Właściciele nieruchomości lub władający, użytkujący, gospodarujący lub 
zarządzający nieruchomościami 
 

8. Zakres danych przetwarzanych w 
zbiorze 

Nazwiska i imiona, imiona rodziców,  adres zamieszkania lub pobytu, 
numer ewidencyjny PESEL, informacje dotyczące nieruchomości, 
informacje dotyczące dowodu własności 

9. Sposób zbierania danych do zbioru 
w szczególności informacja czy 
dane do zbioru są zbierane od 
osób, których dotyczą, czy z innych 
źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą; 

Od osób których dotyczą 
Z innych źródeł niż osoba której dane dotyczą 

10. Sposób udostępniania danych ze 
zbioru, w szczególności informacja 
czy dane ze zbioru są 
udostępniane  podmiotom innym niż 
upoważnione na podstawie 
przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na 

podstawie przepisów prawa 

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

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego 
przekazywania danych do państwa 
trzeciego; 

Dane nie są przekazywane 

13. Data wpisania zbioru do rejestru; 13.01.2016 r. 

14. Data dokonania ostatniej aktualizacji  
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Lp.                                                     Informacje znajdujące się w rejestrze 

1. Nazwa zbioru danych; „EWOPIS 3”  EWIDENCJA  GRUNTÓW  I  BUDYNKÓW 

2. Oznaczenie administratora danych i 
adres jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów 
gospodarki narodowej, jeżeli został 
mu nadany; 

Starosta Łukowski 
Starostwo Powiatowe w Łukowie 
ul. Piłsudskiego 17 
21 – 400 Łuków 

3. Oznaczenie przedstawiciela 
administratora danych, o którym 
mowa w art. 3la ustawy i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania - 
w przypadku wyznaczenia takiego 
podmiotu; 

 

4. Oznaczenie podmiotu, któremu 
powierzono przetwarzanie danych 
ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub 
miejsca zamieszkania w przypadku 
powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi; 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca 
do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 
Nr 520 z 2015 – tekst jednolity) 

6. Cel przetwarzania danych w 
zbiorze; 

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 
 

7. Opis kategorii osób, których dane 
są przetwarzane w zbiorze; 

Właściciele nieruchomości lub władający, użytkujący, gospodarujący lub 
zarządzający nieruchomościami 
 

8. Zakres danych przetwarzanych w 
zbiorze 

Nazwiska i imiona, imiona rodziców,  adres zamieszkania lub pobytu, 
numer ewidencyjny PESEL, Numer Identyfikacji Podatkowej, seria i 
numer dowodu osobistego, informacje dotyczące nieruchomości, 
informacje dotyczące dowodu własności 

9. Sposób zbierania danych do zbioru 
w szczególności informacja czy 
dane do zbioru są zbierane od 
osób, których dotyczą, czy z innych 
źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą; 

Od osób których dotyczą 
Z innych źródeł niż osoba której dane dotyczą 

10. Sposób udostępniania danych ze 
zbioru, w szczególności informacja 
czy dane ze zbioru są 
udostępniane  podmiotom innym niż 
upoważnione na podstawie 
przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na 

podstawie przepisów prawa 

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

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego 
przekazywania danych do państwa 
trzeciego; 

Dane nie są przekazywane 

13. Data wpisania zbioru do rejestru; 13.01.2016 r. 

14. Data dokonania ostatniej aktualizacji  
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Lp.                                                         Informacje znajdujące się w rejestrze 

1. Nazwa zbioru danych; „MIENIE 2”  EWIDENCJA  MIENIA  SKARBU  PAŃSTWA  I  JEDNOSTEK  
SAMORZĄDU  TERYTORIALNEGO 

2. Oznaczenie administratora danych i 
adres jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów 
gospodarki narodowej, jeżeli został 
mu nadany; 

Starosta Łukowski 
Starostwo Powiatowe w Łukowie 
ul. Piłsudskiego 17 
21 – 400 Łuków 

3. Oznaczenie przedstawiciela 
administratora danych, o którym 
mowa w art. 3la ustawy i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania - 
w przypadku wyznaczenia takiego 
podmiotu; 

 

4. Oznaczenie podmiotu, któremu 
powierzono przetwarzanie danych 
ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub 
miejsca zamieszkania w przypadku 
powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi; 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca 
do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   
(Dz. U. z 2015  poz.782) 

6. Cel przetwarzania danych w 
zbiorze; 

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 
 

7. Opis kategorii osób, których dane 
są przetwarzane w zbiorze; 

Właściciele nieruchomości lub władający, użytkujący wieczyści, 
dzierżawcy gruntów i nieruchomości  

8. Zakres danych przetwarzanych w 
zbiorze 

Nazwiska i imiona, imiona rodziców,  adres zamieszkania lub pobytu, 
numer ewidencyjny PESEL, Numer Identyfikacji Podatkowej, seria i 
numer dowodu osobistego, informacje dotyczące gruntów i 
nieruchomości 

9. Sposób zbierania danych do zbioru 
w szczególności informacja czy 
dane do zbioru są zbierane od 
osób, których dotyczą, czy z innych 
źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą; 

Z innych źródeł niż osoba której dane dotyczą 

10. Sposób udostępniania danych ze 
zbioru, w szczególności informacja 
czy dane ze zbioru są 
udostępniane  podmiotom innym niż 
upoważnione na podstawie 
przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na 

podstawie przepisów prawa 

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

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego 
przekazywania danych do państwa 
trzeciego; 

Dane nie są przekazywane 

13. Data wpisania zbioru do rejestru; 13.01.2016 r. 

14. Data dokonania ostatniej aktualizacji  
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Lp.                                                     Informacje znajdujące się w rejestrze 

1. Nazwa zbioru danych; UPROSZCZONY  PLAN  URZĄDZENIA  LASU  I  INWENTARYZACJA  LASU  
GM. ADAMÓW 

2. Oznaczenie administratora danych i 
adres jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów 
gospodarki narodowej, jeżeli został 
mu nadany; 

Starosta Łukowski 
Starostwo Powiatowe w Łukowie 
ul. Piłsudskiego 17 
21 – 400 Łuków 

3. Oznaczenie przedstawiciela 
administratora danych, o którym 
mowa w art. 3la ustawy i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania - 
w przypadku wyznaczenia takiego 
podmiotu; 

 

4. Oznaczenie podmiotu, któremu 
powierzono przetwarzanie danych 
ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub 
miejsca zamieszkania w przypadku 
powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi; 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca 
do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 poz.1153) 

6. Cel przetwarzania danych w 
zbiorze; 

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 
 

7. Opis kategorii osób, których dane 
są przetwarzane w zbiorze; 

Właściciele, użytkownicy wieczyści, dzierżawcy 
 

8. Zakres danych przetwarzanych w 
zbiorze 

Nazwiska i imiona, imiona rodziców,  adres zamieszkania lub pobytu,  
 

9. Sposób zbierania danych do zbioru 
w szczególności informacja czy 
dane do zbioru są zbierane od 
osób, których dotyczą, czy z innych 
źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą; 

Od osób których dotyczą 
Z innych źródeł niż osoba której dane dotyczą 

10. Sposób udostępniania danych ze 
zbioru, w szczególności informacja 
czy dane ze zbioru są 
udostępniane  podmiotom innym niż 
upoważnione na podstawie 
przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na 

podstawie przepisów prawa 

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

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego 
przekazywania danych do państwa 
trzeciego; 

Dane nie są przekazywane 

13. Data wpisania zbioru do rejestru; 13.01.2016 r. 

14. Data dokonania ostatniej aktualizacji  

 

 

 

 

 



 

24 

 

Lp.                                                     Informacje znajdujące się w rejestrze 

1. Nazwa zbioru danych; UPROSZCZONY  PLAN  URZĄDZENIA  LASU  I  INWENTARYZACJA  LASU  
GM. STANIN 

2. Oznaczenie administratora danych i 
adres jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów 
gospodarki narodowej, jeżeli został 
mu nadany; 

Starosta Łukowski 
Starostwo Powiatowe w Łukowie 
ul. Piłsudskiego 17 
21 – 400 Łuków 

3. Oznaczenie przedstawiciela 
administratora danych, o którym 
mowa w art. 3la ustawy i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania - 
w przypadku wyznaczenia takiego 
podmiotu; 

 

4. Oznaczenie podmiotu, któremu 
powierzono przetwarzanie danych 
ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub 
miejsca zamieszkania w przypadku 
powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi; 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca 
do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 poz.1153) 

6. Cel przetwarzania danych w 
zbiorze; 

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 
 

7. Opis kategorii osób, których dane 
są przetwarzane w zbiorze; 

Właściciele, użytkownicy wieczyści, dzierżawcy 
 

8. Zakres danych przetwarzanych w 
zbiorze 

Nazwiska i imiona, imiona rodziców,  adres zamieszkania lub pobytu,  
 

9. Sposób zbierania danych do zbioru 
w szczególności informacja czy 
dane do zbioru są zbierane od 
osób, których dotyczą, czy z innych 
źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą; 

Od osób których dotyczą 
Z innych źródeł niż osoba której dane dotyczą 

10. Sposób udostępniania danych ze 
zbioru, w szczególności informacja 
czy dane ze zbioru są 
udostępniane  podmiotom innym niż 
upoważnione na podstawie 
przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na 

podstawie przepisów prawa 

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

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego 
przekazywania danych do państwa 
trzeciego; 

Dane nie są przekazywane 

13. Data wpisania zbioru do rejestru; 13.01.2016 r. 

14. Data dokonania ostatniej aktualizacji  
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Lp.                                                     Informacje znajdujące się w rejestrze 

1. Nazwa zbioru danych; UPROSZCZONY  PLAN  URZĄDZENIA  LASU  I  INWENTARYZACJA  LASU  
GM. WOLA  MYSŁOWSKA 

2. Oznaczenie administratora danych i 
adres jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów 
gospodarki narodowej, jeżeli został 
mu nadany; 

Starosta Łukowski 
Starostwo Powiatowe w Łukowie 
ul. Piłsudskiego 17 
21 – 400 Łuków 

3. Oznaczenie przedstawiciela 
administratora danych, o którym 
mowa w art. 3la ustawy i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania - 
w przypadku wyznaczenia takiego 
podmiotu; 

 

4. Oznaczenie podmiotu, któremu 
powierzono przetwarzanie danych 
ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub 
miejsca zamieszkania w przypadku 
powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi; 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca 
do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 poz.1153) 

6. Cel przetwarzania danych w 
zbiorze; 

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 
 

7. Opis kategorii osób, których dane 
są przetwarzane w zbiorze; 

Właściciele, użytkownicy wieczyści, dzierżawcy 
 

8. Zakres danych przetwarzanych w 
zbiorze 

Nazwiska i imiona, imiona rodziców,  adres zamieszkania lub pobytu,  
 

9. Sposób zbierania danych do zbioru 
w szczególności informacja czy 
dane do zbioru są zbierane od 
osób, których dotyczą, czy z innych 
źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą; 

Od osób których dotyczą 
Z innych źródeł niż osoba której dane dotyczą 

10. Sposób udostępniania danych ze 
zbioru, w szczególności informacja 
czy dane ze zbioru są 
udostępniane  podmiotom innym niż 
upoważnione na podstawie 
przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na 

podstawie przepisów prawa 

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

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego 
przekazywania danych do państwa 
trzeciego; 

Dane nie są przekazywane 

13. Data wpisania zbioru do rejestru; 13.01.2016 r. 

14. Data dokonania ostatniej aktualizacji  
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Lp.                                                     Informacje znajdujące się w rejestrze 

1. Nazwa zbioru danych; UPROSZCZONY  PLAN  URZĄDZENIA  LASU  I  INWENTARYZACJA  LASU  
GM. WOJCIESZKÓW 

2. Oznaczenie administratora danych i 
adres jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów 
gospodarki narodowej, jeżeli został 
mu nadany; 

Starosta Łukowski 
Starostwo Powiatowe w Łukowie 
ul. Piłsudskiego 17 
21 – 400 Łuków 

3. Oznaczenie przedstawiciela 
administratora danych, o którym 
mowa w art. 3la ustawy i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania - 
w przypadku wyznaczenia takiego 
podmiotu; 

 

4. Oznaczenie podmiotu, któremu 
powierzono przetwarzanie danych 
ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub 
miejsca zamieszkania w przypadku 
powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi; 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca 
do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 poz.1153) 

6. Cel przetwarzania danych w 
zbiorze; 

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 
 

7. Opis kategorii osób, których dane 
są przetwarzane w zbiorze; 

Właściciele, użytkownicy wieczyści, dzierżawcy 
 

8. Zakres danych przetwarzanych w 
zbiorze 

Nazwiska i imiona, imiona rodziców,  adres zamieszkania lub pobytu,  
 

9. Sposób zbierania danych do zbioru 
w szczególności informacja czy 
dane do zbioru są zbierane od 
osób, których dotyczą, czy z innych 
źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą; 

Od osób których dotyczą 
Z innych źródeł niż osoba której dane dotyczą 

10. Sposób udostępniania danych ze 
zbioru, w szczególności informacja 
czy dane ze zbioru są 
udostępniane  podmiotom innym niż 
upoważnione na podstawie 
przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na 

podstawie przepisów prawa 

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

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego 
przekazywania danych do państwa 
trzeciego; 

Dane nie są przekazywane 

13. Data wpisania zbioru do rejestru; 13.01.2016 r. 

14. Data dokonania ostatniej aktualizacji  
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Lp.                                                     Informacje znajdujące się w rejestrze 

1. Nazwa zbioru danych; UPROSZCZONY  PLAN  URZĄDZENIA  LASU  I  INWENTARYZACJA  LASU  
GM. KRZYWDA 

2. Oznaczenie administratora danych i 
adres jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów 
gospodarki narodowej, jeżeli został 
mu nadany; 

Starosta Łukowski 
Starostwo Powiatowe w Łukowie 
ul. Piłsudskiego 17 
21 – 400 Łuków 

3. Oznaczenie przedstawiciela 
administratora danych, o którym 
mowa w art. 3la ustawy i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania - 
w przypadku wyznaczenia takiego 
podmiotu; 

 

4. Oznaczenie podmiotu, któremu 
powierzono przetwarzanie danych 
ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub 
miejsca zamieszkania w przypadku 
powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi; 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca 
do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 poz.1153) 

6. Cel przetwarzania danych w 
zbiorze; 

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 
 

7. Opis kategorii osób, których dane 
są przetwarzane w zbiorze; 

Właściciele, użytkownicy wieczyści, dzierżawcy 
 

8. Zakres danych przetwarzanych w 
zbiorze 

Nazwiska i imiona, imiona rodziców,  adres zamieszkania lub pobytu,  
 

9. Sposób zbierania danych do zbioru 
w szczególności informacja czy 
dane do zbioru są zbierane od 
osób, których dotyczą, czy z innych 
źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą; 

Od osób których dotyczą 
Z innych źródeł niż osoba której dane dotyczą 

10. Sposób udostępniania danych ze 
zbioru, w szczególności informacja 
czy dane ze zbioru są 
udostępniane  podmiotom innym niż 
upoważnione na podstawie 
przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na 

podstawie przepisów prawa 

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

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego 
przekazywania danych do państwa 
trzeciego; 

Dane nie są przekazywane 

13. Data wpisania zbioru do rejestru; 13.01.2016 r. 

14. Data dokonania ostatniej aktualizacji  
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Lp.                                                     Informacje znajdujące się w rejestrze 

1. Nazwa zbioru danych; UPROSZCZONY  PLAN  URZĄDZENIA  LASU  I  INWENTARYZACJA  LASU  
GM.  ŁUKÓW 

2. Oznaczenie administratora danych i 
adres jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów 
gospodarki narodowej, jeżeli został 
mu nadany; 

Starosta Łukowski 
Starostwo Powiatowe w Łukowie 
ul. Piłsudskiego 17 
21 – 400 Łuków 

3. Oznaczenie przedstawiciela 
administratora danych, o którym 
mowa w art. 3la ustawy i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania - 
w przypadku wyznaczenia takiego 
podmiotu; 

 

4. Oznaczenie podmiotu, któremu 
powierzono przetwarzanie danych 
ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub 
miejsca zamieszkania w przypadku 
powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi; 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca 
do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 poz.1153) 

6. Cel przetwarzania danych w 
zbiorze; 

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 
 

7. Opis kategorii osób, których dane 
są przetwarzane w zbiorze; 

Właściciele, użytkownicy wieczyści, dzierżawcy 
 

8. Zakres danych przetwarzanych w 
zbiorze 

Nazwiska i imiona, imiona rodziców,  adres zamieszkania lub pobytu,  
 

9. Sposób zbierania danych do zbioru 
w szczególności informacja czy 
dane do zbioru są zbierane od 
osób, których dotyczą, czy z innych 
źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą; 

Od osób których dotyczą 
Z innych źródeł niż osoba której dane dotyczą 

10. Sposób udostępniania danych ze 
zbioru, w szczególności informacja 
czy dane ze zbioru są 
udostępniane  podmiotom innym niż 
upoważnione na podstawie 
przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na 

podstawie przepisów prawa 

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

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego 
przekazywania danych do państwa 
trzeciego; 

Dane nie są przekazywane 

13. Data wpisania zbioru do rejestru; 13.01.2016 r. 

14. Data dokonania ostatniej aktualizacji  
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Lp.                                                     Informacje znajdujące się w rejestrze 

1. Nazwa zbioru danych; UPROSZCZONY  PLAN  URZĄDZENIA  LASU  I  INWENTARYZACJA  LASU  
GM. SEROKOMLA 

2. Oznaczenie administratora danych i 
adres jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów 
gospodarki narodowej, jeżeli został 
mu nadany; 

Starosta Łukowski 
Starostwo Powiatowe w Łukowie 
ul. Piłsudskiego 17 
21 – 400 Łuków 

3. Oznaczenie przedstawiciela 
administratora danych, o którym 
mowa w art. 3la ustawy i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania - 
w przypadku wyznaczenia takiego 
podmiotu; 

 

4. Oznaczenie podmiotu, któremu 
powierzono przetwarzanie danych 
ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub 
miejsca zamieszkania w przypadku 
powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi; 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca 
do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 poz.1153) 

6. Cel przetwarzania danych w 
zbiorze; 

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 
 

7. Opis kategorii osób, których dane 
są przetwarzane w zbiorze; 

Właściciele, użytkownicy wieczyści, dzierżawcy 
 

8. Zakres danych przetwarzanych w 
zbiorze 

Nazwiska i imiona, imiona rodziców,  adres zamieszkania lub pobytu,  
 

9. Sposób zbierania danych do zbioru 
w szczególności informacja czy 
dane do zbioru są zbierane od 
osób, których dotyczą, czy z innych 
źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą; 

Od osób których dotyczą 
Z innych źródeł niż osoba której dane dotyczą 

10. Sposób udostępniania danych ze 
zbioru, w szczególności informacja 
czy dane ze zbioru są 
udostępniane  podmiotom innym niż 
upoważnione na podstawie 
przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na 

podstawie przepisów prawa 

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

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego 
przekazywania danych do państwa 
trzeciego; 

Dane nie są przekazywane 

13. Data wpisania zbioru do rejestru; 13.01.2016 r. 

14. Data dokonania ostatniej aktualizacji  
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Lp.                                                     Informacje znajdujące się w rejestrze 

1. Nazwa zbioru danych; UPROSZCZONY  PLAN  URZĄDZENIA  LASU  I  INWENTARYZACJA  LASU  
GM. STOCZEK  ŁUKOWSKI 

2. Oznaczenie administratora danych i 
adres jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów 
gospodarki narodowej, jeżeli został 
mu nadany; 

Starosta Łukowski 
Starostwo Powiatowe w Łukowie 
ul. Piłsudskiego 17 
21 – 400 Łuków 

3. Oznaczenie przedstawiciela 
administratora danych, o którym 
mowa w art. 3la ustawy i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania - 
w przypadku wyznaczenia takiego 
podmiotu; 

 

4. Oznaczenie podmiotu, któremu 
powierzono przetwarzanie danych 
ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub 
miejsca zamieszkania w przypadku 
powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi; 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca 
do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 poz.1153) 

6. Cel przetwarzania danych w 
zbiorze; 

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 
 

7. Opis kategorii osób, których dane 
są przetwarzane w zbiorze; 

Właściciele, użytkownicy wieczyści, dzierżawcy 
 

8. Zakres danych przetwarzanych w 
zbiorze 

Nazwiska i imiona, imiona rodziców,  adres zamieszkania lub pobytu,  
 

9. Sposób zbierania danych do zbioru 
w szczególności informacja czy 
dane do zbioru są zbierane od 
osób, których dotyczą, czy z innych 
źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą; 

Od osób których dotyczą 
Z innych źródeł niż osoba której dane dotyczą 

10. Sposób udostępniania danych ze 
zbioru, w szczególności informacja 
czy dane ze zbioru są 
udostępniane  podmiotom innym niż 
upoważnione na podstawie 
przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na 

podstawie przepisów prawa 

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

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego 
przekazywania danych do państwa 
trzeciego; 

Dane nie są przekazywane 

13. Data wpisania zbioru do rejestru; 13.01.2016 r. 

14. Data dokonania ostatniej aktualizacji  
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Lp.                                                     Informacje znajdujące się w rejestrze 

1. Nazwa zbioru danych; UPROSZCZONY  PLAN  URZĄDZENIA  LASU  I  INWENTARYZACJA  LASU  
GM. TRZEBIESZÓW 

2. Oznaczenie administratora danych i 
adres jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów 
gospodarki narodowej, jeżeli został 
mu nadany; 

Starosta Łukowski 
Starostwo Powiatowe w Łukowie 
ul. Piłsudskiego 17 
21 – 400 Łuków 

3. Oznaczenie przedstawiciela 
administratora danych, o którym 
mowa w art. 3la ustawy i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania - 
w przypadku wyznaczenia takiego 
podmiotu; 

 

4. Oznaczenie podmiotu, któremu 
powierzono przetwarzanie danych 
ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub 
miejsca zamieszkania w przypadku 
powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi; 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca 
do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 poz.1153) 

6. Cel przetwarzania danych w 
zbiorze; 

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 
 

7. Opis kategorii osób, których dane 
są przetwarzane w zbiorze; 

Właściciele, użytkownicy wieczyści, dzierżawcy 
 

8. Zakres danych przetwarzanych w 
zbiorze 

Nazwiska i imiona, imiona rodziców,  adres zamieszkania lub pobytu,  
 

9. Sposób zbierania danych do zbioru 
w szczególności informacja czy 
dane do zbioru są zbierane od 
osób, których dotyczą, czy z innych 
źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą; 

Od osób których dotyczą 
Z innych źródeł niż osoba której dane dotyczą 

10. Sposób udostępniania danych ze 
zbioru, w szczególności informacja 
czy dane ze zbioru są 
udostępniane  podmiotom innym niż 
upoważnione na podstawie 
przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na 

podstawie przepisów prawa 

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

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego 
przekazywania danych do państwa 
trzeciego; 

Dane nie są przekazywane 

13. Data wpisania zbioru do rejestru; 13.01.2016 r. 

14. Data dokonania ostatniej aktualizacji  
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Lp.                                                     Informacje znajdujące się w rejestrze 

1. Nazwa zbioru danych; UPROSZCZONY  PLAN  URZĄDZENIA  LASU  I  INWENTARYZACJA  LASU  
MIASTA  STOCZEK  ŁUKOWSKI 

2. Oznaczenie administratora danych i 
adres jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów 
gospodarki narodowej, jeżeli został 
mu nadany; 

Starosta Łukowski 
Starostwo Powiatowe w Łukowie 
ul. Piłsudskiego 17 
21 – 400 Łuków 

3. Oznaczenie przedstawiciela 
administratora danych, o którym 
mowa w art. 3la ustawy i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania - 
w przypadku wyznaczenia takiego 
podmiotu; 

 

4. Oznaczenie podmiotu, któremu 
powierzono przetwarzanie danych 
ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub 
miejsca zamieszkania w przypadku 
powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi; 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca 
do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 poz.1153) 

6. Cel przetwarzania danych w 
zbiorze; 

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 
 

7. Opis kategorii osób, których dane 
są przetwarzane w zbiorze; 

Właściciele, użytkownicy wieczyści, dzierżawcy 
 

8. Zakres danych przetwarzanych w 
zbiorze 

Nazwiska i imiona, imiona rodziców,  adres zamieszkania lub pobytu,  
 

9. Sposób zbierania danych do zbioru 
w szczególności informacja czy 
dane do zbioru są zbierane od 
osób, których dotyczą, czy z innych 
źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą; 

Od osób których dotyczą 
Z innych źródeł niż osoba której dane dotyczą 

10. Sposób udostępniania danych ze 
zbioru, w szczególności informacja 
czy dane ze zbioru są 
udostępniane  podmiotom innym niż 
upoważnione na podstawie 
przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na 

podstawie przepisów prawa 

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

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego 
przekazywania danych do państwa 
trzeciego; 

Dane nie są przekazywane 

13. Data wpisania zbioru do rejestru; 13.01.2016 r. 

14. Data dokonania ostatniej aktualizacji  
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Lp.                                                     Informacje znajdujące się w rejestrze 

1. Nazwa zbioru danych; UPROSZCZONY  PLAN  URZĄDZENIA  LASU  I  INWENTARYZACJA  LASU  
MIASTA  ŁUKÓW 

2. Oznaczenie administratora danych i 
adres jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów 
gospodarki narodowej, jeżeli został 
mu nadany; 

Starosta Łukowski 
Starostwo Powiatowe w Łukowie 
ul. Piłsudskiego 17 
21 – 400 Łuków 

3. Oznaczenie przedstawiciela 
administratora danych, o którym 
mowa w art. 3la ustawy i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania - 
w przypadku wyznaczenia takiego 
podmiotu; 

 

4. Oznaczenie podmiotu, któremu 
powierzono przetwarzanie danych 
ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub 
miejsca zamieszkania w przypadku 
powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi; 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca 
do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 poz.1153) 

6. Cel przetwarzania danych w 
zbiorze; 

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 
 

7. Opis kategorii osób, których dane 
są przetwarzane w zbiorze; 

Właściciele, użytkownicy wieczyści, dzierżawcy 
 

8. Zakres danych przetwarzanych w 
zbiorze 

Nazwiska i imiona, imiona rodziców,  adres zamieszkania lub pobytu,  
 

9. Sposób zbierania danych do zbioru 
w szczególności informacja czy 
dane do zbioru są zbierane od 
osób, których dotyczą, czy z innych 
źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą; 

Od osób których dotyczą 
Z innych źródeł niż osoba której dane dotyczą 

10. Sposób udostępniania danych ze 
zbioru, w szczególności informacja 
czy dane ze zbioru są 
udostępniane  podmiotom innym niż 
upoważnione na podstawie 
przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na 

podstawie przepisów prawa 

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

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego 
przekazywania danych do państwa 
trzeciego; 

Dane nie są przekazywane 

13. Data wpisania zbioru do rejestru; 13.01.2016 r. 

14. Data dokonania ostatniej aktualizacji  
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Lp.                                                     Informacje znajdujące się w rejestrze 

1. Nazwa zbioru danych; „OŚRODEK” – REJESTR ZLECEŃ GEODEZYJNO –KARTOGRAFICZNYCH I 
UZGODNIEŃ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWIATU ŁUKOWSKIEGO 

2. Oznaczenie administratora danych i 
adres jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów 
gospodarki narodowej, jeżeli został 
mu nadany; 

Starosta Łukowski 
Starostwo Powiatowe w Łukowie 
ul. Piłsudskiego 17 
21 – 400 Łuków 

3. Oznaczenie przedstawiciela 
administratora danych, o którym 
mowa w art. 3la ustawy i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania - 
w przypadku wyznaczenia takiego 
podmiotu; 

 

4. Oznaczenie podmiotu, któremu 
powierzono przetwarzanie danych 
ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub 
miejsca zamieszkania w przypadku 
powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi; 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca 
do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz.520) 

6. Cel przetwarzania danych w 
zbiorze; 

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 
 

7. Opis kategorii osób, których dane 
są przetwarzane w zbiorze; 

Właściciele i dzierżawcy nieruchomości gruntowych, budynkowych, 
lokalowych. 
Użytkownicy wieczyści nieruchomości gruntowych, budynkowych, 
lokalowych, pośrednicy nieruchomości. 

8. Zakres danych przetwarzanych w 
zbiorze 

Nazwiska i imiona,  adres zamieszkania lub pobytu, numer  księgi 
wieczystej, numer działki 
 

9. Sposób zbierania danych do zbioru 
w szczególności informacja czy 
dane do zbioru są zbierane od 
osób, których dotyczą, czy z innych 
źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą; 

Od osób których dotyczą 
Z innych źródeł niż osoba której dane dotyczą 

10. Sposób udostępniania danych ze 
zbioru, w szczególności informacja 
czy dane ze zbioru są 
udostępniane  podmiotom innym niż 
upoważnione na podstawie 
przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na 

podstawie przepisów prawa 

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

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego 
przekazywania danych do państwa 
trzeciego; 

Dane nie są przekazywane 

13. Data wpisania zbioru do rejestru; 04.02.2016 r. 

14. Data dokonania ostatniej aktualizacji  
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Lp.                                                     Informacje znajdujące się w rejestrze 

1. Nazwa zbioru danych; UCZESTNICY  PROCESU  BUDOWLANEGO 

2. Oznaczenie administratora danych i 
adres jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów 
gospodarki narodowej, jeżeli został 
mu nadany; 

Starosta Łukowski 
Starostwo Powiatowe w Łukowie 
ul. Piłsudskiego 17 
21 – 400 Łuków 

3. Oznaczenie przedstawiciela 
administratora danych, o którym 
mowa w art. 3la ustawy i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania - 
w przypadku wyznaczenia takiego 
podmiotu; 

 

4. Oznaczenie podmiotu, któremu 
powierzono przetwarzanie danych 
ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub 
miejsca zamieszkania w przypadku 
powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi; 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca 
do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz.1409) 

6. Cel przetwarzania danych w 
zbiorze; 

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 
 

7. Opis kategorii osób, których dane 
są przetwarzane w zbiorze; 

Właściciele, inwestorzy 
 

8. Zakres danych przetwarzanych w 
zbiorze 

Nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, numer działki 
geodezyjnej, znak sprawy, data wszczęcia, data wydania decyzji 
 

9. Sposób zbierania danych do zbioru 
w szczególności informacja czy 
dane do zbioru są zbierane od 
osób, których dotyczą, czy z innych 
źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą; 

Od osób których dotyczą 
 

10. Sposób udostępniania danych ze 
zbioru, w szczególności informacja 
czy dane ze zbioru są 
udostępniane  podmiotom innym niż 
upoważnione na podstawie 
przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na 

podstawie przepisów prawa 

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

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego 
przekazywania danych do państwa 
trzeciego; 

Dane nie są przekazywane 

13. Data wpisania zbioru do rejestru; 04.02.2016 r. 

14. Data dokonania ostatniej aktualizacji  
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Lp.                                                     Informacje znajdujące się w rejestrze 

1. Nazwa zbioru danych; „EKOPORTAL” – CENTRUM  INFORMACJI  O  ŚRODOWISKU 

2. Oznaczenie administratora danych i 
adres jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów 
gospodarki narodowej, jeżeli został 
mu nadany; 

Starosta Łukowski 
Starostwo Powiatowe w Łukowie 
ul. Piłsudskiego 17 
21 – 400 Łuków 

3. Oznaczenie przedstawiciela 
administratora danych, o którym 
mowa w art. 3la ustawy i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania - 
w przypadku wyznaczenia takiego 
podmiotu; 

 

4. Oznaczenie podmiotu, któremu 
powierzono przetwarzanie danych 
ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub 
miejsca zamieszkania w przypadku 
powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi; 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca 
do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2015 
r, poz. 2171) 

6. Cel przetwarzania danych w 
zbiorze; 

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 
 

7. Opis kategorii osób, których dane 
są przetwarzane w zbiorze; 

Osoby  występujące z  wnioskiem  o  wydanie  decyzji  dotyczącej  
pozwolenia  na  budowę 
 

8. Zakres danych przetwarzanych w 
zbiorze 

Nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, numer działki 
geodezyjnej, znak sprawy, data wszczęcia, data wydania decyzji 
 

9. Sposób zbierania danych do zbioru 
w szczególności informacja czy 
dane do zbioru są zbierane od 
osób, których dotyczą, czy z innych 
źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą; 

Od osób których dotyczą 
 

10. Sposób udostępniania danych ze 
zbioru, w szczególności informacja 
czy dane ze zbioru są 
udostępniane  podmiotom innym niż 
upoważnione na podstawie 
przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na 

podstawie przepisów prawa 

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

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego 
przekazywania danych do państwa 
trzeciego; 

Dane nie są przekazywane 

13. Data wpisania zbioru do rejestru; 04.02.2016 r. 

14. Data dokonania ostatniej aktualizacji  
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Lp.                                                     Informacje znajdujące się w rejestrze 

1. Nazwa zbioru danych; PORTAL  STAROSTY 

2. Oznaczenie administratora danych i 
adres jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów 
gospodarki narodowej, jeżeli został 
mu nadany; 

Starosta Łukowski 
Starostwo Powiatowe w Łukowie 
ul. Piłsudskiego 17 
21 – 400 Łuków 

3. Oznaczenie przedstawiciela 
administratora danych, o którym 
mowa w art. 3la ustawy i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania - 
w przypadku wyznaczenia takiego 
podmiotu; 

 

4. Oznaczenie podmiotu, któremu 
powierzono przetwarzanie danych 
ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub 
miejsca zamieszkania w przypadku 
powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi; 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca 
do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 
2012  poz.1137 z późn. zm.) 

6. Cel przetwarzania danych w 
zbiorze; 

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 
 

7. Opis kategorii osób, których dane 
są przetwarzane w zbiorze; 

Instruktorzy, właściciele ośrodków szkolenia kierowców, diagności 
 

8. Zakres danych przetwarzanych w 
zbiorze 

Nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, numer uprawnień 
instruktora bądź diagnosty, numer ośrodka szkolenia kierowców, numer 
stacji diagnostycznej 
 

9. Sposób zbierania danych do zbioru 
w szczególności informacja czy 
dane do zbioru są zbierane od 
osób, których dotyczą, czy z innych 
źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą; 

Od osób których dotyczą 
Z innych źródeł niż osoba której dane dotyczą 

10. Sposób udostępniania danych ze 
zbioru, w szczególności informacja 
czy dane ze zbioru są 
udostępniane  podmiotom innym niż 
upoważnione na podstawie 
przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na 

podstawie przepisów prawa 

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

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego 
przekazywania danych do państwa 
trzeciego; 

Dane nie są przekazywane 

13. Data wpisania zbioru do rejestru; 04.02.2016 r. 

14. Data dokonania ostatniej aktualizacji  
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Lp.                                                     Informacje znajdujące się w rejestrze 

1. Nazwa zbioru danych; „RESTO” – SYSTEM REJESTRACJI STOWARZYSZEŃ 

2. Oznaczenie administratora danych i 
adres jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów 
gospodarki narodowej, jeżeli został 
mu nadany; 

Starosta Łukowski 
Starostwo Powiatowe w Łukowie 
ul. Piłsudskiego 17 
21 – 400 Łuków 

3. Oznaczenie przedstawiciela 
administratora danych, o którym 
mowa w art. 3la ustawy i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania - 
w przypadku wyznaczenia takiego 
podmiotu; 

 

4. Oznaczenie podmiotu, któremu 
powierzono przetwarzanie danych 
ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub 
miejsca zamieszkania w przypadku 
powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi; 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca 
do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r.,  
 poz.176 – tekst jednolity) 

6. Cel przetwarzania danych w 
zbiorze; 

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 
 

7. Opis kategorii osób, których dane 
są przetwarzane w zbiorze; 

Prezesi, członkowie stowarzyszeń 
 

8. Zakres danych przetwarzanych w 
zbiorze 

Nazwiska i imiona, PESEL, numer telefonu 

9. Sposób zbierania danych do zbioru 
w szczególności informacja czy 
dane do zbioru są zbierane od 
osób, których dotyczą, czy z innych 
źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą; 

Od osób których dotyczą 
 

10. Sposób udostępniania danych ze 
zbioru, w szczególności informacja 
czy dane ze zbioru są 
udostępniane  podmiotom innym niż 
upoważnione na podstawie 
przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na 

podstawie przepisów prawa 

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

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego 
przekazywania danych do państwa 
trzeciego; 

Dane nie są przekazywane 

13. Data wpisania zbioru do rejestru; 04.02.2016 r. 

14. Data dokonania ostatniej aktualizacji  
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Lp.                                                     Informacje znajdujące się w rejestrze 

1. Nazwa zbioru danych; „ERGO” – EWIDENCJA, REJESTRACJA, GEOINFORMACJA 

2. Oznaczenie administratora danych i 
adres jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów 
gospodarki narodowej, jeżeli został 
mu nadany; 

Starosta Łukowski 
Starostwo Powiatowe w Łukowie 
ul. Piłsudskiego 17 
21 – 400 Łuków 

3. Oznaczenie przedstawiciela 
administratora danych, o którym 
mowa w art. 3la ustawy i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania - 
w przypadku wyznaczenia takiego 
podmiotu; 

 

4. Oznaczenie podmiotu, któremu 
powierzono przetwarzanie danych 
ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub 
miejsca zamieszkania w przypadku 
powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi; 

Dane są udostępnione Geopolis  Sp. z o.o., ul. Włocławska, 87-100 Toruń 
na potrzeby realizacji umowy opieki  technicznej na oprogramowanie 
ERGO 

5. Podstawa prawna upoważniająca 
do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 
Nr 520 z 2015  – tekst jednolity) 

6. Cel przetwarzania danych w 
zbiorze; 

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 
 

7. Opis kategorii osób, których dane 
są przetwarzane w zbiorze; 

Właściciele nieruchomości lub władający, użytkujący, gospodarujący lub 
zarządzający nieruchomościami 

8. Zakres danych przetwarzanych w 
zbiorze 

Nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, pesel, nip, numer 
telefonu, e-mail, numer konta bankowego, numer aktu notarialnego, 
numer księgi wieczystej 
 

9. Sposób zbierania danych do zbioru 
w szczególności informacja czy 
dane do zbioru są zbierane od 
osób, których dotyczą, czy z innych 
źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą; 

Od osób których dotyczą 
Z innych źródeł niż osoba której dane dotyczą 

10. Sposób udostępniania danych ze 
zbioru, w szczególności informacja 
czy dane ze zbioru są 
udostępniane  podmiotom innym niż 
upoważnione na podstawie 
przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na 

podstawie przepisów prawa 

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

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego 
przekazywania danych do państwa 
trzeciego; 

Dane nie są przekazywane 

13. Data wpisania zbioru do rejestru; 04.02.2016 r. 

14. Data dokonania ostatniej aktualizacji  
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Lp.                                                     Informacje znajdujące się w rejestrze 

1. Nazwa zbioru danych; „EWMAPA” 

2. Oznaczenie administratora danych i 
adres jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów 
gospodarki narodowej, jeżeli został 
mu nadany; 

Starosta Łukowski 
Starostwo Powiatowe w Łukowie 
ul. Piłsudskiego 17 
21 – 400 Łuków 

3. Oznaczenie przedstawiciela 
administratora danych, o którym 
mowa w art. 3la ustawy i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania - 
w przypadku wyznaczenia takiego 
podmiotu; 

 

4. Oznaczenie podmiotu, któremu 
powierzono przetwarzanie danych 
ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub 
miejsca zamieszkania w przypadku 
powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi; 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca 
do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 
Nr 520 z 2015  – tekst jednolity) 

6. Cel przetwarzania danych w 
zbiorze; 

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 
 

7. Opis kategorii osób, których dane 
są przetwarzane w zbiorze; 

Właściciele nieruchomości lub władający, użytkujący, gospodarujący lub 
zarządzający nieruchomościami 

8. Zakres danych przetwarzanych w 
zbiorze 

Numer działki, adres nieruchomości 
 

9. Sposób zbierania danych do zbioru 
w szczególności informacja czy 
dane do zbioru są zbierane od 
osób, których dotyczą, czy z innych 
źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą; 

Od osób których dotyczą 
Z innych źródeł niż osoba której dane dotyczą 

10. Sposób udostępniania danych ze 
zbioru, w szczególności informacja 
czy dane ze zbioru są 
udostępniane  podmiotom innym niż 
upoważnione na podstawie 
przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na 

podstawie przepisów prawa 

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

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego 
przekazywania danych do państwa 
trzeciego; 

Dane nie są przekazywane 

13. Data wpisania zbioru do rejestru; 04.02.2016 r. 

14. Data dokonania ostatniej aktualizacji  
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Lp.                                                     Informacje znajdujące się w rejestrze 

1. Nazwa zbioru danych; ZBIÓR PŁATNIKÓW OPŁATY Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO 
NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA I POWIATOWEGO ZASOBU 
NIERUCHOMOŚCI W POWIECIE ŁUKOWSKIM 

2. Oznaczenie administratora danych i 
adres jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru podmiotów 
gospodarki narodowej, jeżeli został 
mu nadany; 

Starosta Łukowski 
Starostwo Powiatowe w Łukowie 
ul. Piłsudskiego 17 
21 – 400 Łuków 

3. Oznaczenie przedstawiciela 
administratora danych, o którym 
mowa w art. 3la ustawy i adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania - 
w przypadku wyznaczenia takiego 
podmiotu; 

 

4. Oznaczenie podmiotu, któremu 
powierzono przetwarzanie danych 
ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub 
miejsca zamieszkania w przypadku 
powierzenia przetwarzania danych 
temu podmiotowi; 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca 
do prowadzenia zbioru danych; 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2015 r., poz.  1774 z póżn.zm.) 

6. Cel przetwarzania danych w 
zbiorze; 

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 
 

7. Opis kategorii osób, których dane 
są przetwarzane w zbiorze; 

Właściciele nieruchomości lub władający, użytkujący, gospodarujący li 
dzierżawcy gruntów 

8. Zakres danych przetwarzanych w 
zbiorze 

Imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, REGON, NIP, numer  dowodu  
osobistego, adres zamieszkania lub pobytu 

9. Sposób zbierania danych do zbioru 
w szczególności informacja czy 
dane do zbioru są zbierane od 
osób, których dotyczą, czy z innych 
źródeł niż osoba, której dane 
dotyczą; 

Od osób których dotyczą 
Z innych źródeł niż osoba której dane dotyczą 

10. Sposób udostępniania danych ze 
zbioru, w szczególności informacja 
czy dane ze zbioru są 
udostępniane  podmiotom innym niż 
upoważnione na podstawie 
przepisów prawa; 

Dane nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na 

podstawie przepisów prawa 

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

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego 
przekazywania danych do państwa 
trzeciego; 

Dane nie są przekazywane 

13. Data wpisania zbioru do rejestru; 04.02.2016 r. 

14. Data dokonania ostatniej aktualizacji  

 


