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Rejestr czynności przetwarzania MGOK Uniejów 

ID Nazwa czynności Cel przetwarzania Kategorie osób 

1.  Ewidencja uczestników konkursów i zajęć Prowadzenie wykazu zgód opiekunów i rodziców na udział 

dzieci w zajęciach i konkursach 
Opiekunowie 

dokonujący 

zgłoszenia na udział 

w zajęciach i 

konkursach oraz 

dzieci do lat 16 

2 Gromadzenie wyciągów bankowych Adnotacja operacji bankowych. 
Osoby dokonujące 

wpłat lub osoby, 

którym dokonano 

wpłat poprzez 

rachunki bankowe. 

3 Obsługa kontrahentów Współpraca z kontrahentami. Kontrahenci. 

4 Obsługa programów unijnych Prowadzenie dokumentacji programów unijnych. Uczestnicy 
programów 
unijnych. 

5 Obsługa ubezpieczeń ZUS pracowników Realizacja ustawowych obowiązków. Pracownicy 

ubezpieczeni w 
ZUS. 

6 Obsługa umów Realizacja obowiązków prawnych. Osoby, z którymi 

zawarto umowy. 

7 Obsługa zamówień publicznych Realizacja ustawowych obowiązków. Osoby, które 

uczestniczą w 

przetargach lub 

zamówieniach. 

8 Prowadzenie ewidencji wydanych kluczy Ewidencjonowanie dostępu do pomieszczeń. 
Osoby pobierające 

klucze do 

pomieszczeń. 

9 Prowadzenie kartotek czytelników Ochrona zbiorów bibliotecznych. Czytelnicy 

biblioteki. 

10 Prowadzenie korespondencji Realizacja obowiązków prawnych. Osoby 

korespondujące. 

11 Prowadzenie Rejestru 
uczestników zajęć 

Obowiązek prowadzenia statystyki. 
Uczestnicy zajęć 

12 Prowadzenie rzeczowego wykazu akt Realizacja obowiązków prawnych. Osoby, którym 

zakładane są 

sprawy w 

rejestrach 

kancelaryjnych. 
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13 Prowadzenie strony internetowej Publikacja informacji o instytucji. Osoby, których 

dane 

publikowane są 

na stronie 

internetowej. 

14 Rejestrowanie wpłat - kwitariusz Adnotacja o wpłatach. 
Osoby dokonujące 

wpłat. 

15 Rozsyłanie newsletterów Przesyłanie zamówionych e-mail. 
Osoby które 

wyraziły zgodę na 

odbiór newslettera 
 

   otrzymujące 

newslettery. 

16 

Współpraca z instytucjami kultury Przesyłanie korespondencji , materiałów, prac, publikacji 

Osoby 

zaangażowane w 

realizację danego 

programu 

17 Prowadzenie dokumentacji stażystów i 

praktykantów 
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych stażystów i 

praktykantów. 
Stażyści i 

praktykanci. 

18 Prowadzenie dokumentacji wypadków pracowników Realizacja ustawowych obowiązków. 
Osoby, które uległy 

wypadkom w pracy. 

19 Prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do 

przetwarzania danych osobowych 
Realizacja ustawowych obowiązków. 

Osoby 

upoważnione do 

przetwarzania 

danych osobowych. 

20. Monitoring wizyjny Realizacja planów zabezpieczenia budynku przed 

włamaniem i kradzieżą Osoby 

przebywające na 

terenie obiektu 

25 Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej Realizacja ustawowych obowiązków pracodawcy. 
Osoby zatrudnione 

przez 
Administratora 

danych. 

27 Prowadzenie dokumentacji wolontariatu Realizacja obowiązków ustawowych. 
Osoby podejmujące 

współpracę na 

zasadzie 

wolontariatu. 

 


