
 JAWNY Rejestr Zbiorów Danych Osobowych 

przetwarzanych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach ( uodo Art.36 ust.2) 

Druga część 

 
L.p podstawa prawna przetwarzania 

danych osobowych 

cel przetwarzania danych 

osobowych 

opis kategorii osób, których 

dane są przetwarzane w 

zbiorze 

zakres danych przetwarzanych w zbiorze sposób zbierania danych do 

zbioru 

sposób udostępniania 

danych ze zbioru 

oznaczenie odbiorcy 

danych lub kategorii 

odbiorców, którym dane 

mogą być przekazywane 

1  

 

 

 

Regulamin Pracy i Płacy 

 

 

 

 

dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach prawa 

 

 

 

 

 

osoby fizyczne 

1/adres zamieszkania, 
2/ nr PESEL, 

3/seria i nr dowodu osobistego, 

4/zawód wyuczony oraz wykonywany, 
5/obywatelstwo, 

6/przebieg pracy zawodowej, 

7/posiadane wykształcenie, 
8/stan rodzinny (imiona i nazwiska, daty 

urodzenia dzieci), 

9/dane osoby, którą należy zawiadomić w razie 
wypadku 

 

 

 

 

 

 

za zgodą osób, których dane 

dotyczą 

 

 

 

 

 

 

na podstawie przepisów 

prawa 

 

 

 

 

 

 

na podstawie przepisów 

prawa 

2 Art.36a ust.2 pkt.2 UODO, 

Art.41 ust.1 pkt.2-4a i 7 

dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach prawa 

osoby fizyczne i osoby 

prawne 

1/imiona i nazwiska 

2/data urodzenia 

3/adres zamieszkania 

4/nr PESEL 

5/seria i nr dowodu osobistego 

6/wysokość wpisowego 

7/wysokość udziału 

9/dane dotyczące lokalu 

 

od osób, których dane 

dotyczą, z innych źródeł niż 

osoba, której dane dotyczą 

 

 

na podstawie przepisów 

prawa 

 

3 Art.36a ust.2 pkt.2 UODO, 

Art.41 ust.1 pkt.2-4a i 7 

dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach prawa 

 

osoby fizyczne i  osoby 

prawne 

1/imiona i nazwiska 

2/data urodzenia 

3/adres zamieszkania 

4/nr PESEL 

5/seria i nr dowodu osobistego 

6/wysokość wpisowego 

7/wysokość udziału 

9/dane dotyczące lokalu 

 

 

od osób, których dane 

dotyczą 

 

 

na podstawie przepisów 

prawa 

 

4 Art.36a ust.2 pkt.2 UODO, 

Art.41 ust.1 pkt.2-4a i 7 

dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach prawa 

osoby fizyczne i  osoby 

prawne 

1/imiona i nazwiska 

2/data urodzenia 

3/adres zamieszkania 

4/nr PESEL 

5/seria i nr dowodu osobistego 

6/dane dotyczące lokalu 

7/wysokość czynszu i innych opłat, 

9/informacje dotyczące zadłużenia w opłatach w SM 

10/akt małżeństwa 

 

 

od osób, których dane 

dotyczą, 

na podstawie przepisów 

prawa 

 

5 Art.36a ust.2 pkt.2 UODO, 

Art.41 ust.1 pkt.2-4a i 7 

dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach prawa 

osoby fizyczne i  osoby 

prawne 

1/imiona i nazwiska 

2/data urodzenia 

3/adres zamieszkania 

4/nr PESEL 

5/seria i nr dowodu osobistego 

6/dane dotyczące lokalu 

od osób, których dane 

dotyczą, z innych źródeł niż 

osoba, której dane dotyczą 

na podstawie przepisów 

prawa 

 



7/wysokość czynszu i innych opłat, 

9/informacje dotyczące zadłużenia w opłatach w SM 

10/akt małżeństwa 

6 Art.36a ust.2 pkt.2 UODO, 

Art.41 ust.1 pkt.2-4a i 7 

dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach prawa 

 

 

osoby fizyczne 

1/imiona i nazwiska 

2/data urodzenia 

3/adres zamieszkania 

4/nr PESEL 

5/seria i nr dowodu osobistego 

6/dane dotyczące lokalu 

7/wysokość czynszu i innych opłat, 

9/informacje dotyczące zadłużenia w opłatach w SM 

10/dane członków rodziny 

11/dane osób współzamieszkujących 

od osób, których dane 

dotyczą, z innych źródeł niż 

osoba, której dane dotyczą 

 

 

 

na podstawie przepisów 

prawa 

 

7 Art.36a ust.2 pkt.2 UODO, 

Art.41 ust.1 pkt.2-4a i 7 

dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach prawa 

 

 

 

 

osoby fizyczne i osoby 

prawne 

1/imiona i nazwiska 

2/data urodzenia 

3/adres zamieszkania 

4/nr PESEL 

5/seria i nr dowodu osobistego 

6/dane dotyczące lokalu 

7/wysokość czynszu i innych opłat, 

9/informacje dotyczące zadłużenia w opłatach w SM 

10/dane członków rodziny 

11/dane osób współzamieszkujących 

 

 

od osób, których dane 

dotyczą, z innych źródeł niż 

osoba, której dane dotyczą 

 

 

na podstawie przepisów 

prawa 

 

8 Art.36a ust.2 pkt.2 UODO, 

Art.41 ust.1 pkt.2-4a i 7 

dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach prawa 

 

 

osoby fizyczne i osoby 

prawne 

1/imiona i nazwiska 

2/adres zamieszkania 

3/REGON 

4/nr PESEL 

5/nr NIP 

6/wysokość opłaty za czynsz 

7/stan zadłużenia 

9/siedziba firmy 

10/nr rachunku bankowego 

 

 

od osób, których dane 

dotyczą, z innych źródeł niż 

osoba, której dane dotyczą 

 

 

na podstawie przepisów 

prawa 

 

9 Art.36a ust.2 pkt.2 UODO, 

Art.41 ust.1 pkt.2-4a i 7 

dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach prawa 

osoby fizyczne i osoby 

prawne 

1/nazwisko i imię 

2/adres zamieszkania 

3/nr PESEL 

5/wysokość opłat za czynsz 

od osób, których dane 

dotyczą, z innych źródeł niż 

osoba, której dane dotyczą 

na podstawie przepisów 

prawa 

 

10 Art.36a ust.2 pkt.2 UODO, 

Art.41 ust.1 pkt.2-4a i 7 

dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach prawa 

 

osoby fizyczne i osoby 

prawne 

1/imię i nazwisko 

2/.adres zamieszkania lub siedziby firmy 

3/REGON 

4/nr NIP 

5/nr PESEL 

6/nr KRS lub innego rejestru 

7/adres nabytego lokalu 

8/nr rachunku bankowego 

 

 

od osób, których dane 

dotyczą, z innych źródeł niż 

osoba, której dane dotyczą 

na podstawie przepisów 

prawa 

 

11 Art.36a ust.2 pkt.2 UODO, 

Art.41 ust.1 pkt.2-4a i 7 

dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach prawa 

 

osoby fizyczne 

1/imię i nazwisko 

2/adres zamieszkania lub siedziba firmy 

3/REGON 

4/nr PESEL 

5/nr NIP 

6/nr rachunku bankowego 

 

 

od osób, których dane 

dotyczą, 

na podstawie przepisów 

prawa 

 

12 Art.36a ust.2 pkt.2 UODO, 

Art.41 ust.1 pkt.2-4a i 7 

dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach prawa 

 

 

osoby fizyczne i osoby 

prawne 

1/imię i nazwisko 

2/adres zamieszkania lub siedziba firmy 

3/REGON 

4/nr PESEL 

 

 

od osób, których dane 

dotyczą, 

na podstawie przepisów 

prawa 

 



5/nr NIP 

6/nr rachunku bankowego 

7/uprawnienia 

13 Art.36a ust.2 pkt.2 UODO, 

Art.41 ust.1 pkt.2-4a i 7 

 

 

 

 

 

dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach prawa 

 

osoby fizyczne 

1/imię i nazwisko 

2/adres zamieszkania poszkodowanego 

3/nr sprawy nadany przez ubezpieczyciela 

4/wysokość przyznanego odszkodowania 

od osób, których dane 

dotyczą, 

na podstawie przepisów 

prawa 

 

14 Art.36a ust.2 pkt.2 UODO, 

Art.41 ust.1 pkt.2-4a i 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach prawa 

 

osoby fizyczne 

1/imię i nazwisko 

2/adres zamieszkania 

3/nr PESEL 

od osób, których dane 

dotyczą, 

na podstawie przepisów 

prawa 

 

15 Art.36a ust.2 pkt.2 UODO, 

Art.41 ust.1 pkt.2-4a i 7 

 

 

 

 

 

 

 

dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach prawa 

osoby fizyczne 1/imię i nazwisko 

2/adres zamieszkania 

3/nr PESEL 

4/nr rachunku bankowego 

od osób, których dane 

dotyczą, 

na podstawie przepisów 

prawa 

 

16 Art.36a ust.2 pkt.2 UODO, 

Art.41 ust.1 pkt.2-4a i 7 

 

 

 

 

 

 

 

dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach prawa 

 

osoby fizyczne i osoby 

prawne 

1/imię i nazwisko 

2/nr  KRS lub innego rejestru 

3/ nr REGON 

4/nr NIP 

5/nr rachunku bankowego 

6/nr telefonu 

od osób, których dane 

dotyczą, 

na podstawie przepisów 

prawa 

 

17 Art.36a ust.2 pkt.2 UODO, 

Art.41 ust.1 pkt.2-4a i 7 

 

 

 

 

 

 

 

dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach prawa 

osoby fizyczne 1/imię i nazwisko 

2/adres zamieszkania 

od osób, których dane 

dotyczą, 

na podstawie przepisów 

prawa 

 

18 Art.36a ust.2 pkt.2 UODO, 

Art.41 ust.1 pkt.2-4a i 7 

 

 

 

 

 

 

dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach prawa 

osoby fizyczne i osoby 

prawne 

1/imię i nazwisko 

2/adres zamieszkania 

3/powierzchnia lokalu 

4/nr PESEL 

5/nr telefonu 

6/adres do  korespondencji 

od osób, których dane 

dotyczą, 

na podstawie przepisów 

prawa 

 



19 Art.36a ust.2 pkt.2 UODO, 

Art.41 ust.1 pkt.2-4a i 7 

 

 

 

 

 

 

dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach prawa 

osoby fizyczne 1/imię i nazwisko 

2/adres zamieszkania 

3/nr PESEL 

4/adres do korespondencji 

5/nr telefonu 

od osób, których dane 

dotyczą, 

na podstawie przepisów 

prawa 

 

20 Art.36a ust.2 pkt.2 UODO, 

Art.41 ust.1 pkt.2-4a i 7 

 

 

 

 

 

 

 

dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach prawa 

osoby fizyczne i osoby 

prawne 

1/imię i nazwisko 

2/adres zamieszkania 

3/powierzchnia lokalu 

4/nr konta bankowego 

od osób, których dane 

dotyczą, z innych źródeł niż 

osoba, której dane dotyczą 

na podstawie przepisów 

prawa 

 

21 Art.36a ust.2 pkt.2 UODO, 

Art.41 ust.1 pkt.2-4a i 7 

 

 

 

 

 

 

dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach prawa 

osoby fizyczne 1/imię i nazwisko 

2/adres zamieszkania 

3/ilość zameldowanych osób 

4/nr telefonu 

od osób, których dane 

dotyczą, 

na podstawie przepisów 

prawa 

 

22 Art.36a ust.2 pkt.2 UODO, 

Art.41 ust.1 pkt.2-4a i 7 

 

 

 

 

 

dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach prawa 

osoby fizyczne 1/imię i nazwisko 

2/adres zamieszkania 

3/powierzchnia lokalu 

od osób, których dane 

dotyczą, 

na podstawie przepisów 

prawa 

 

23 Art.36a ust.2 pkt.2 UODO, 

Art.41 ust.1 pkt.2-4a i 7 

 

 

 

 

 

 

dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach prawa 

osoby fizyczne 1/imię i nazwisko 

2/adres zamieszkania3 

3/nr dowodu osobistego 

4/nr PESEL 

od osób, których dane 

dotyczą, 

na podstawie przepisów 

prawa 

 

24 Art.36a ust.2 pkt.2 UODO, 

Art.41 ust.1 pkt.2-4a i 7 

 

 

 

 

 

 

 

dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach prawa 

osoby fizyczne i osoby 

prawne 

1/imię i nazwisko 

2/adres zamieszkania 

3/nr PESEL 

od osób, których dane 

dotyczą, 

na podstawie przepisów 

prawa 

 

25 Art.36a ust.2 pkt.2 UODO, 

Art.41 ust.1 pkt.2-4a i 7 

 

 

 

 

dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach prawa 

osoby fizyczne 1/imię i nazwisko 

2/adres zamieszkania 

3/powierzchnia lokalu 

od osób, których dane 

dotyczą, 

na podstawie przepisów 

prawa 

 



26 Art.36a ust.2 pkt.2 UODO, 

Art.41 ust.1 pkt.2-4a i 7 

 

 

 

 

 

dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach prawa 

osoby fizyczne i prawne 1/imię i nazwisko 

2/adres zamieszkania 

3/powierzchnia lokalu 

od osób, których dane 

dotyczą, 

na podstawie przepisów 

prawa 

 

 


