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INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W REJESTRZE
Rejestr skarg i wniosków PR 052 Nazwa zbioru danych;
przekazywane
Oznaczenie administratora danych i adres
Prokuratura Rejonowa w Aleksandrowie
jego siedziby lub miejsca zamieszkania
oraz numer identyfikacyjny rejestru
Kujawskim , ul. Narutowicza 16, 87-700
podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli
Aleksandrów Kujawski,
został mu nadany;
Oznaczenie przedstawiciela
administratora danych, o którym mowa w
art. 3la ustawy i adres jego siedziby lub
miejsca zamieszkania - w przypadku
wyznaczenia takiego podmiotu;
Oznaczenie podmiotu, któremu
powierzono przetwarzanie danych ze
Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom
zbioru na podstawie art. 31 ustawy i
innym, niż upoważnione na podstawie
adres jego siedziby lub miejsca
przepisów prawa.
zamieszkania w przypadku powierzenia
przetwarzania danych temu podmiotowi;
Rozporządzenie MS z 7 kwietnia 2016 r.
Regulamin wewnętrznego urzędowania
Podstawa prawna upoważniająca do
powszechnych jednostek organizacyjnych
prowadzenia zbioru danych;
prokuratury (Dz. U. 2016 poz. 508 z późn.
zm.), KPA (Dz. U. 2017 poz. 1257 j.t.).
Dopełnienie obowiązku określonego w
Cel przetwarzania danych w zbiorze;
przepisach prawa.
Opis kategorii osób, których dane są
Skarżący.
przetwarzane w zbiorze;
Nazwisko, imię, imiona rodziców, data
urodzenia, PESEL, adres zamieszkania lub
Zakres danych przetwarzanych w
pobytu, miejsce pracy, zawód, wykształcenie,
zbiorze;
seria i numer dowodu osobistego, seria i numer
paszportu, seria i numer prawa jazdy, numer
telefonu, numer faxu, adres e-maila.
Sposób zbierania danych do zbioru w
szczególności informacja czy dane do
Od osób, których dane dotyczą oraz z innych
zbioru są zbierane od osób, których
źródeł, niż osoba, której dane dotyczą.
dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba,
której dane dotyczą;
Sposób udostępniania danych ze zbioru,
w szczególności informacja czy dane ze Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom
zbioru są udostępniane podmiotom
innym, niż upoważnione na podstawie
innym niż upoważnione na podstawie
przepisów prawa.
przepisów prawa;
Dane są przekazywane do skarżącego,
Oznaczenie odbiorcy danych lub
kategorii odbiorców, którym dane mogą jednostkom nadrzędnym i podległym zgodnie z
właściwością rozpoznania sprawy
być przekazywane;
Informacja dotycząca ewentualnego
Dane nie są przekazywane do państw trzecich

przekazywania danych do państwa
trzeciego;
13 Data wpisania zbioru do rejestru;
14 Data dokonania ostatniej aktualizacji;

04.10.2017 r.

