
LP.

1 Nazwa zbioru danych Zbiór najemców i dzierżawców

2

Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby 

lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny 

rejestru

podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu 

nadany;

Wojewódzki Zespól Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej,

ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław

Regon: 930266152 KRS: 0000027005 NIP: 899 22 28 643

3
Oznaczenie i dane kontaktowe Administratora 

Bezpieczeństwa Informacji

Anna Duda

tel. 71 77 47 792

a.duda@wzsoz.wroc.pl

odo@wzsoz.wroc.pl

4

Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o 

którym mowa w art. 31a ustawy, i adres jego siedziby lub 

miejsca

zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego 

podmiotu;

Nie dotyczy

5

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;

Brak

6
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru 

danych;

przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, 

której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do 

podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, 

której dane dotyczą,

7 Cel przetwarzania danych w zbiorze;
 

Naliczenie opłat za najem i dzierżawę

8
Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w 

zbiorze;

 

Najemcy, dzierżawcy

9 Zakres danych przetwarzanych w zbiorze;

Nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, numer 

ewidencyjny PESEL, Numer Identyfikacji Podatkowej, seria i 

numer dowodu osobistego, numer telefonu, adres poczty 

elektronicznej, 

10

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, 

11

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności 

informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym 

podmiotom

niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;

Brak

12
Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, 

którym dane mogą być przekazywane;
Archiwum Państwowe

13
Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania

danych do państwa trzeciego.
Nie dotyczy

14 Datę wpis zbioru danych do rejestru 23.03.2017

15 Data ostatniej aktualizacji 23.03.2017

16 Sporządziła Anna Duda

 Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej

ul. Dobrzyńska 21/23

50-403 Wrocław

Informacje dotyczące zbioru danych osobowych


