LP.

3.

Nazwa czynności przetwarzania

Postępowanie w sprawie przyznania medalu za długoletnie
pożycie małżeńskie

Jednostka organizacyjna
(departament, dział itp.)

Urząd Stanu Cywilnego

Cel przetwarzania
Kategorie osób

Kategorie danych

Art.. 30 ust. 1 pkt
Zgłoszenie Jubileuszu pożycia małżeńskiego.
b
Art.. 30 ust. 1 pkt Osoby do odznaczenia Medalem za Długoletnie Pożycie
c
Małżeńskie.
Art.. 30 ust. 1 pkt Nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia,
adres zamieszkania lub pobytu, numer telefonu.
c

Podstawa prawna
Źródło danych

Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach
( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 25)
Od osoby, której dane dotyczą, Rejestr Stanu Cywilnego, rejestr
PESEL

Planowany termin
usunięcia
Art.. 30 ust. 1 pkt
Zgodnie z kategorią archiwalną.
kategorii danych
f
(jeżeli jest to możliwe)
Nazwa
współadministratora
i dane kontaktowe
(jeśli dotyczy)

Art.. 30 ust. 1 pkt
nie dotyczy
a

Nazwa podmiotu
przetwarzającego
i dane kontaktowe
(jeśli dotyczy)

Art.. 30 ust. 1 pkt
nie dotyczy
d

Kategorie odbiorców
(innych niż podmiot
przetwarzający)

Art.. 30 ust. 1 pkt Dane nie są udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym
d
na podstawie przepisów prawa

Nazwa systemu lub oprogramowania

ŹRÓDŁO - aplikacja do obsługi Systemu Rejestrów Państwowych
(SRP), w tym Bazy Usług Stanu Cywilnego (BUSC)

Ochrona budynku przez firmę ochroniarską, kodowany dostęp do
budynku i okratowanie drzwi wejściowych do budynku, czujki
Ogólny opis
przeciwpożarowe, okratowanie okien, zamykanie poszczególnych
technicznych i
pomieszczeń na klucze, zamykanie szaf na klucze, indywidualne
organizacyjnych
Art.. 30 ust. 1 pkt
karty kryptograficzne do aplikacji "ŹRÓDŁO", wejście do bazy
środków
g
bezpieczeństwa
danych zawartych w komputerach kodowane, karty kryptograzgodnie z art. 32 ust. 1
ficzne wraz z pieczątkami i kluczami do szaf przechowywane w
(jeżeli jest to możliwe)
sejfie, Komplet kluczy do budynku, sejfu i poszczególnych
pomieszczeń pobierany i zdawany na portiernię za pokwitowaniem
DPIA
nie dotyczy
(jeśli tak, lokalizacja raportu)
Transfer do kraju trzeciego lub org.
międzynarodowej

Transfer do kraju
trzeciego lub
organizacji
międzynarodowej
(nazwa kraju i
podmiotu)

Art. 30 ust. 1 pkt
nie dotyczy
e

Jeśli transfer i art. 49
ust. 1 akapit drugi dokumentacja
odpowiednich
zabezpieczeń

Art. 30 ust. 1 pkt
nie dotyczy
e

Miejsce przetwarzania

Urząd Stanu Cywilnego w Grodzisku Mazowieckim ul. Kościuszki
32a

Odpowiedzialny za przetwarzanie

Agnieszka Bielanowska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Osoby przetwarzające

Agnieszka Bielanowska, Marzena Lewandowicz, Ewa Redel, Anna
Pawłowska-Skrucha, Katarzyna Olkowska

