Szkody wyrządzone przez zwierzeta objęte ochroną
2015-09-24

Nazwa zbioru danych
Szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte ochroną
Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyﬁkacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu
nadany
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok, Regon 200 24 02 41
Oznaczenie przedstawiciela danych, o którym mowa w art. 31a ustawy, i adres jego siedziby lub miejsce zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu
Nie wyznaczono
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
Nie powierzono
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych
Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa - art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych
Cel przetwarzania danych w zbiorze
Dopełnienie obowiązków określonych w ustawie o ochronie przyrody; dane ze zbioru będą również służyć: badaniom statystycznym, celom archiwalnym, badaniom naukowym, do celów
podatkowych
Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze
Wnioskodawcy
Zakres danych przetwarzanych w zbiorze
• Imiona i nazwiska
• Data urodzenia
• Adres zamieszkania lub pobytu
• Adres do korespondencji
• Nr ewidencyjny PESEL
• Numer Identyﬁkacji Podatkowej
• Seria i numer dowodu osobistego
• Numer telefonów
• Wysokość przyznanego odszkodowania
• Numer konta bankowego
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 osoby, której one dotyczą
Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów
prawa
Nie są udostępniane
Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane
Nie są przekazywane
Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego
Nie są przekazywane
Data wpisu zbioru do rejestru
2010-10-15 - wpis do rejestru GIODO
Data ostatniej aktualizacji
2015-09-21
Informacja o rodzaju i zakresie zmiany
Aktualizacja

