
Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”  
Pyrzowice ul. Centralna 5, 
42-625 Ożarowice 
Tel/fax. 032 380 23 28, lgd@lgd-brynica.pl  www.lgd-brynica.pl   
KRS 0000263450, REGON 240450792, NIP 625-23-18-756 

 

1 
 

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH   

W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA „Brynica to nie granica” 

Nr 
zbio
ru 

Nazwa zbioru 
danych 

Administrator 
Danych 
Osobowych / 
siedziba/ REGON 

Przedsta
wiciel 
ADO 
(art. 31 a 
ustawy o 
ochronie 
danych 
osobowy
ch) 

Podmiot, 
któremu 
powierzono 
przetwarzanie 
danych (art. 31 
ustawy o 
ochronie 
danych 
osobowych) 
 

Podstawa prawna 
upoważniająca do 
prowadzenia zbioru 
danych  

Cel przetwarzania danych w 
zbiorze 
 

Kategorie 
osób, 
których 
dane są 
przetwarzan
e w zbiorze 

Zakres danych 
przetwarzanych w zbiorze 

Sposób 
zbierania 
danych do 
zbioru  

Sposób 
udostępnian
ia danych ze 
zbioru 

Oznaczenie 
odbiorcy/ 
kategorii 
odbiorców, 
którym dane 
mogą być 
przekazywane 

Przekaz
ywanie 
danych 
do 
państw
a 
trzecie
go 

Data wpisu 
zbioru do 
rejestru 

Data 
aktualiza
cji 
informac
ji dot. 
danego 
zbioru ( 
w tym 
data 
wykreśle
nia, wraz 
z adnot.) 

1.  Zbiór danych 
obejmujący 
dokumentację  
księgową (listy 
płac, wypłat/ 
rachunki) 

ND 

2.  Zbiór danych 
obejmujących 
zwolnienia 
lekarskie 

Lokalna Grupa 
Działania „Brynica 
to nie granica” ;  
ul. Centralna 5, 42- 
625 Pyrzowice; 
REGON 240450 
792 

Nie 
dotyczy 

- Administrator  
danych 
powierzył w 
drodze umowy 
zawartej na 
piśmie 
przetwarzanie 
danych innemu 
podmiotowi 
(art. 31 ustawy z 
dnia 29 sierpnia 
1997 r. o 
ochronie 
danych 
osobowych).- 
Centrum 
Finansowo- 
Szkoleniowe 
UNION Sp. z 
o.o., ul. 
Staromiejska 
6/8,  
40-013 
Katowice 
 

- Przetwarzanie  jest 
niezbędne do 
zrealizowania uprawnienia 
lub spełnienia obowiązku 
wynikającego z przepisu 
prawa (Ustawa z dnia 26 
czerwca 1974 r. Kodeks 
pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 
21, poz. 94 z późn. 
zmianami); 
 
- Przetwarzanie jest 
konieczne do realizacji 
umowy, gdy osoba, której 
dane dotyczą, jest jej 
stroną  lub gdy jest to 
niezbędne do podjęcia 
działań przed zawarciem 
umowy na żądanie osoby, 
której dane dotyczą. 

Dane osobowe są zbierane 
w celu obliczenia zasiłku 
chorobowego oraz 
prawidłowego wypełniania 
dokumentów do ZUS. 

Osoby 
zatrudnione 
w Lokalnej 
Grupie 
Działania  
„Brynica to 
nie granica” 
w ramach 
umowy o 
pracę lub 
umowy 
cywilnopraw
nej. 

- nazwiska i imiona, 
- data urodzenia, 
- adres zamieszkania lub 
pobytu, 
-numer ewidencyjny PESEL, 
- seria i numer dowodu 
osobistego, 
- seria i numer dokumentu 
potwierdzającego 
tożsamość (oprócz dowodu 
osobistego), 
- seria i numer paszportu, 
- numer rachunku 
bankowego, 
- ubezpieczony w ZUS, KRUS, 
innym w Polsce, innym 
państwie, 
- okres niezdolności do 
pracy, 
- liczba dni pobytu w 
szpitalu, 
- wskazania lekarskie, 
- kod pokrewieństwa osoby 
pozostającej pod opieką, 
- data urodzenia osoby 
pozostającej pod opieką, 
- NIP lub PESEL lub seria i 
numer paszportu płatnika 
składek, 
- identyfikator lekarza. 

Od osób, 
których 
dotyczą. 

Dane nie są 
udostępnian
e 
podmiotom 
innym niż 
upoważnion
e na 
podstawie 
przepisów 
prawa. 

-Centrum 
Finansowo- 
Szkoleniowe 
UNION Sp. z 
o.o., ul. 
Staromiejska 
6/8,  
40-013 
Katowice 
 
- Zakład 
Ubezpieczeń 
Społecznych,  
ul. Górnicza 7/8,  
42- 600 
Tarnowskie 
Góry 

Nie 
dotyczy 

08.06.2015r.  

3.  Zbiór danych ND 
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Nr 
zbio
ru 

Nazwa zbioru 
danych 

Administrator 
Danych 
Osobowych / 
siedziba/ REGON 

Przedsta
wiciel 
ADO 
(art. 31 a 
ustawy o 
ochronie 
danych 
osobowy
ch) 

Podmiot, 
któremu 
powierzono 
przetwarzanie 
danych (art. 31 
ustawy o 
ochronie 
danych 
osobowych) 
 

Podstawa prawna 
upoważniająca do 
prowadzenia zbioru 
danych  

Cel przetwarzania danych w 
zbiorze 
 

Kategorie 
osób, 
których 
dane są 
przetwarzan
e w zbiorze 

Zakres danych 
przetwarzanych w zbiorze 

Sposób 
zbierania 
danych do 
zbioru  

Sposób 
udostępnian
ia danych ze 
zbioru 

Oznaczenie 
odbiorcy/ 
kategorii 
odbiorców, 
którym dane 
mogą być 
przekazywane 

Przekaz
ywanie 
danych 
do 
państw
a 
trzecie
go 

Data wpisu 
zbioru do 
rejestru 

Data 
aktualiza
cji 
informac
ji dot. 
danego 
zbioru ( 
w tym 
data 
wykreśle
nia, wraz 
z adnot.) 

obejmujących 
dokumentację 
pracowniczą 
(umowy o pracę) 

4.  Zbiór danych 
obejmujących 
dokumentację 
pracowniczą 
(umowy 
cywilnoprawne i 
in.)- dot. 
pracowników 
zatrudnionych w 
ramach 
działalności 
statutowej  w tym 
w ramach PROW, 
POKL, FIO 

ND 

5.  Zbiór danych 
kandydatów oraz 
osób wybranych do 
Zarządu, Rady, 
Komisji Rewizyjnej 

ND 

6.  Zbiór danych 
beneficjentów 
projektu 
współfinansowane
go ze środków Unii 
Europejskiej w 
ramach osi 4- 
LEADER Programu 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 
2007- 2013 

Lokalna Grupa 
Działania „Brynica 
to nie granica” ;  
ul. Centralna 5, 42- 
625 Pyrzowice; 
REGON 240450 
792 

Nie 
dotyczy 

Nie dotyczy - Zgoda osoby, której dane 
dotyczą, na przetwarzanie 
danych jej dotyczących; 
 
- Przetwarzanie jest 
niezbędne do 
zrealizowania uprawnienia 
lub spełnienia obowiązku 
wynikającego z przepisu 
prawa  (Ustawa z dnia 7 
marca 2007 r. o 
wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich z 
udziałem środków 
Europejskiego Funduszu 
Rolnego na Rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich  Dz. U. 
Nr  64, poz. 427;) 

Dane osobowe zawarte w 
dokumentacji konkursowej 
przetwarzane są w celu 
oceny wniosku przez 
Instytucje oceniające 
(Lokalna Grupa Działania 
„Brynica to nie granica”, 
Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego, 
Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa) 

Beneficjenci 
wnioskujący 
o uzyskanie 
pomocy w 
ramach 
ogłaszanych 
naborów 
wniosków. 

- nazwiska i imiona, 
- data urodzenia, 
- adres zamieszkania lub 
pobytu, 
- numer ewidencyjny PESEL, 
- Numer Identyfikacji 
Podatkowej, 
- seria i numer dowodu 
osobistego, 
- numer telefonu, 
- nazwa podmiotu, 
- obywatelstwo, 
- płeć, 
- numer identyfikacyjny, 
- KRS, 
- REGON, 
- numer faxu, 
- adres e-mail 

Od osób, 
których 
dotyczą. 

Dane nie są 
udostępnian
e 
podmiotom 
innym niż 
upoważnion
e na 
podstawie 
przepisów 
prawa. 

- Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego, ul. 
Ligonia 46,  
40- 037 
Katowice, 
 
- Agencja 
Restrukturyzacji 
i Modernizacji 
Rolnictwa, ul. J. 
Sobieskiego 7,  
42- 200 
Częstochowa 

Nie 
dotyczy 

08.06.2015r.  
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3 
 

Nr 
zbio
ru 

Nazwa zbioru 
danych 

Administrator 
Danych 
Osobowych / 
siedziba/ REGON 

Przedsta
wiciel 
ADO 
(art. 31 a 
ustawy o 
ochronie 
danych 
osobowy
ch) 

Podmiot, 
któremu 
powierzono 
przetwarzanie 
danych (art. 31 
ustawy o 
ochronie 
danych 
osobowych) 
 

Podstawa prawna 
upoważniająca do 
prowadzenia zbioru 
danych  

Cel przetwarzania danych w 
zbiorze 
 

Kategorie 
osób, 
których 
dane są 
przetwarzan
e w zbiorze 

Zakres danych 
przetwarzanych w zbiorze 

Sposób 
zbierania 
danych do 
zbioru  

Sposób 
udostępnian
ia danych ze 
zbioru 

Oznaczenie 
odbiorcy/ 
kategorii 
odbiorców, 
którym dane 
mogą być 
przekazywane 

Przekaz
ywanie 
danych 
do 
państw
a 
trzecie
go 

Data wpisu 
zbioru do 
rejestru 

Data 
aktualiza
cji 
informac
ji dot. 
danego 
zbioru ( 
w tym 
data 
wykreśle
nia, wraz 
z adnot.) 

- wnioskowana wartość 
dofinansowania. 

7.  Zbiór danych 
beneficjentów 
projektu 
realizowanego ze 
środków Unii 
Europejskiej w 
ramach Programu 
Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 

Lokalna Grupa 
Działania „Brynica 
to nie granica” ; 
 ul. Centralna 5, 42- 
625 Pyrzowice; 
REGON 240450 
792 

Nie 
dotyczy 

Nie dotyczy - Zgoda osoby, której dane 
dotyczą , na przetwarzanie 
danych jej dotyczących; 
 
- Przetwarzanie jest 
niezbędne do 
zrealizowania uprawnienia 
lub spełnienia obowiązku 
wynikającego z przepisu 
prawa ( Ustawa z dnia 6 
grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki 
rozwoju (Dz. U. z 2009 r. nr 
84 poz. 712). 

Dane osobowe są 
gromadzone, przetwarzane i 
przekazywane do 
Podsystemu Monitorowania 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Dane te 
wprowadzone są do 
systemu informatycznego, 
którego celem jest 
gromadzenie informacji na 
temat osób korzystających 
ze wsparcia w ramach 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz określenie 
efektywności  realizowanych 
zadań w procesie badań 
ewaluacyjnych. Dane 
osobowe są przetwarzane 
wyłącznie w celu udzielenia 
wsparcia, realizacji projektu 
„Przedsiębiorczość 
społeczna na terenach 
wiejskich, ewaluacji, 
monitoringu i 
sprawozdawczości w 
ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. 

Uczestnicy 
projektu 
„Przedsiębio
rczość  
społeczna na 
terenach 
wiejskich” 

- nazwiska i imiona, 
- data urodzenia, 
- miejsce urodzenia, 
- adres zamieszkania lub 
pobytu, 
- numer ewidencyjny PESEL, 
- Numer Identyfikacji 
Podatkowej, 
- wykształcenie, 
- seria i numer dowodu 
osobistego, 
- numer telefonu, 
- płeć, 
- adres e- mail, 
- status na rynku pracy, 
- status osoby 
niepełnosprawnej, 
- wiek w chwili przystąpienia 
do projektu. 
 

Od osób, 
których 
dotyczą. 

Dane nie są 
udostępnian
e 
podmiotom 
innym niż 
upoważnion
e na 
podstawie 
przepisów 
prawa. 

- Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego , ul. 
Ligonia 46,  
40-037 
Katowice 

Nie 
dotyczy 

08.06.2015r.  

8.  Zbiór danych 
beneficjentów 
projektu 
realizowanego ze 
środków 
Ministerstwa Pracy 
i Polityki 
Społecznej w 
ramach Programu 
Operacyjnego 
Fundusz Inicjatyw 

Lokalna Grupa 
Działania „Brynica 
to nie granica” ;  
ul. Centralna 5, 42- 
625 Pyrzowice; 
REGON 240450 
792 

Nie 
dotyczy 

Nie dotyczy - Zgoda osoby, której dane 
dotyczą, na przetwarzanie 
danych jej dotyczących. 
 

Dane osobowe gromadzone 
są do celów związanych z 
realizacją projektu, a w 
szczególności w celu 
monitoringu, ewaluacji i 
kontroli w ramach projektu 
„Elementarz pozarządowy- 
program rozwoju wiejskich 
organizacji pozarządowych” 
współfinansowanego przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki 

Uczestnicy 
projektu 
„Elementarz 
pozarządow
y- program 
rozwoju 
wiejskich 
organizacji 
pozarządow
ych” 

- nazwiska i imiona, 
- data urodzenia, 
- miejsce urodzenia, 
- adres zamieszkania lub 
pobytu, 
- numer ewidencyjny PESEL, 
- numer telefonu, 
- adres e-mail 

Od osób, 
których 
dotyczą. 

Dane nie są 
udostępnian
e 
podmiotom 
innym niż 
upoważnion
e na 
podstawie 
przepisów 
prawa. 

- Centrum 
Rozwoju 
Zasobów 
Ludzkich s/FIO, 
 ul. Kopernika 
36/40 
00-942 
Warszawa 

Nie 
dotyczy 

08.06.2015r.  
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4 
 

Nr 
zbio
ru 

Nazwa zbioru 
danych 

Administrator 
Danych 
Osobowych / 
siedziba/ REGON 

Przedsta
wiciel 
ADO 
(art. 31 a 
ustawy o 
ochronie 
danych 
osobowy
ch) 

Podmiot, 
któremu 
powierzono 
przetwarzanie 
danych (art. 31 
ustawy o 
ochronie 
danych 
osobowych) 
 

Podstawa prawna 
upoważniająca do 
prowadzenia zbioru 
danych  

Cel przetwarzania danych w 
zbiorze 
 

Kategorie 
osób, 
których 
dane są 
przetwarzan
e w zbiorze 

Zakres danych 
przetwarzanych w zbiorze 

Sposób 
zbierania 
danych do 
zbioru  

Sposób 
udostępnian
ia danych ze 
zbioru 

Oznaczenie 
odbiorcy/ 
kategorii 
odbiorców, 
którym dane 
mogą być 
przekazywane 

Przekaz
ywanie 
danych 
do 
państw
a 
trzecie
go 

Data wpisu 
zbioru do 
rejestru 

Data 
aktualiza
cji 
informac
ji dot. 
danego 
zbioru ( 
w tym 
data 
wykreśle
nia, wraz 
z adnot.) 

Obywatelskich Społecznej w ramach 
Programu Operacyjnego 
Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich. 

9.  Zbiór danych 
petentów 
korzystających z 
doradztwa 

Lokalna Grupa 
Działania „Brynica 
to nie granica” ; 
 ul. Centralna 5, 42- 
625 Pyrzowice; 
REGON 240450 
792 

Nie 
dotyczy 

Nie dotyczy - Przetwarzanie jest 
niezbędne do wykonania 
określonych prawem 
zadań realizowanych dla 
dobra publicznego ( 
Lokalna Grupa Działania 
„Brynica to nie granica” 
przetwarza dane realizując  
zadania w zakresie: - 
nabywania umiejętności i 
aktywizacji, o których 
mowa w art. 59 w zw. z 
art. 52 lit. d) 
Rozporządzenia Rady  
(WE) nr 1698/2005 w 
sprawie wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich przez 
EFRROW polegające m.in. 
na świadczeniu 
bezpłatnego doradztwa w 
przedmiocie warunków 
ubiegania się o 
dofinansowanie i 
sporządzania wniosków o 
przyznanie pomocy w 
ramach działań PROW Oś 
4.;  
- animowania realizacji 
strategii, o której mowa w 
art. 35 ust. 1 lit. e) 
Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1303/2013 
ustanawiającego wspólne 
przepisy dotyczące EFRR, 
EFS, FS, EFRROW oraz 
EFMR, ustanawiającego 

Dane osobowe osób 
korzystających  z doradztwa 
świadczonego przez Lokalną 
Grupę Działania „Brynica to 
nie granica” gromadzone 
oraz przetwarzane są w celu 
późniejszego informowania 
tych osób  o 
organizowanych naborach 
wniosków o przyznanie 
pomocy i pomocy w 
sporządzaniu wniosków, a 
także w celu udowodnienia 
faktu świadczenia 
doradztwa. 

Osoby 
zamieszkują
ca obszar 
Lokalnej 
Grupy 
Działania – 
potencjalni 
beneficjenci 
działań LGD, 
osoby 
składające 
wniosek o 
przyznanie 
pomocy. 

- nazwiska i imiona, 
- adres zamieszkania lub 
pobytu, 
- numer telefonu, 
- nazwa podmiotu 
korzystającego z doradztwa,  
- adres siedziby, 
- adres e- mail. 

Od osób, 
których 
dotyczą. 

Dane nie są 
udostępnian
e 
podmiotom 
innym niż 
upoważnion
e na 
podstawie 
przepisów 
prawa. 

- Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego, ul. 
Ligonia 46, 40-
037 Katowice 

Nie 
dotyczy 

08.06.2015r. 31.05.20
16 r. 
W 
kolumnie 
„Podstaw
a prawna 
upoważni
ająca do 
prowadze
nia zbioru 
danych” 
dopisano: 
„ - 
animowan
ia 
realizacji 
strategii, 
o której 
mowa w 
art. 35 
ust. 1 lit. 
e) 
Rozporząd
zenia 
Parlament
u 
Europejski
ego i Rady 
(UE) nr 
1303/201
3 
ustanawia
jącego 
wspólne 
przepisy 
dotyczące 
EFRR, EFS, 
FS, 
EFRROW 
oraz 
EFMR, 
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5 
 

Nr 
zbio
ru 

Nazwa zbioru 
danych 

Administrator 
Danych 
Osobowych / 
siedziba/ REGON 

Przedsta
wiciel 
ADO 
(art. 31 a 
ustawy o 
ochronie 
danych 
osobowy
ch) 

Podmiot, 
któremu 
powierzono 
przetwarzanie 
danych (art. 31 
ustawy o 
ochronie 
danych 
osobowych) 
 

Podstawa prawna 
upoważniająca do 
prowadzenia zbioru 
danych  

Cel przetwarzania danych w 
zbiorze 
 

Kategorie 
osób, 
których 
dane są 
przetwarzan
e w zbiorze 

Zakres danych 
przetwarzanych w zbiorze 

Sposób 
zbierania 
danych do 
zbioru  

Sposób 
udostępnian
ia danych ze 
zbioru 

Oznaczenie 
odbiorcy/ 
kategorii 
odbiorców, 
którym dane 
mogą być 
przekazywane 

Przekaz
ywanie 
danych 
do 
państw
a 
trzecie
go 

Data wpisu 
zbioru do 
rejestru 

Data 
aktualiza
cji 
informac
ji dot. 
danego 
zbioru ( 
w tym 
data 
wykreśle
nia, wraz 
z adnot.) 

przepisy ogólne dotyczące 
EFRR, EFS, FS i EFMR oraz 
uchylające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1083/2006, 
polegającego m.in. na 
wspieraniu potencjalnych 
beneficjentów w celu 
opracowywania operacji i 
przygotowywania 
wniosków. 

ustanawia
jącego 
przepisy 
ogólne 
dotyczące 
EFRR, EFS, 
FS i EFMR 
oraz 
uchylające
go 
rozporząd
zenie 
Rady (WE) 
nr 
1083/200
6, 
polegając
ego m.in. 
na 
wspierani
u 
potencjaln
ych 
beneficjen
tów w 
celu 
opracowy
wania 
operacji i 
przygotow
ywania 
wniosków.
” 

10.  Zbiór danych 
obejmujących 
pisma 
przychodzące oraz 
wychodzące 

Lokalna Grupa 
Działania „Brynica 
to nie granica” ;  
ul. Centralna 5, 42- 
625 Pyrzowice; 
REGON 240450 
792 

Nie 
dotyczy 

Nie dotyczy - Przetwarzanie jest 
niezbędne do 
zrealizowania uprawnienia 
lub spełnienia obowiązku 
wynikającego z przepisu 
prawa (Ustawa z dnia 7 
kwietnia 1989 r. Prawo o 
stowarzyszeniach (Dz. U. z 
2001 r. Nr 79, poz. 855 z 
późn.  zm.). 

Dopełnienie obowiązków 
określonych w przepisach 
prawa. 

Interesanci 
LGD 
„Brynica to 
nie granica” 

- nazwiska i imiona, 
- adres zamieszkania lub 
pobytu, 
- nazwa podmiotu, 
- adres siedziby. 

Od osób, 
których 
dotyczą. 

Dane nie są 
udostępnian
e 
podmiotom 
innym niż 
upoważnion
e na 
podstawie 
przepisów 
prawa. 

- Poczta Polska Nie 
dotyczy 

08.06.2015r.  

11.  Zbiór danych Lokalna Grupa Nie Nie dotyczy - Zgoda osoby, której dane Dane osobowe zawarte w Beneficjenci - nazwiska i imiona, Od osób, Dane nie są - Urząd Nie 08.06.2015r. 31.05.20
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6 
 

Nr 
zbio
ru 

Nazwa zbioru 
danych 

Administrator 
Danych 
Osobowych / 
siedziba/ REGON 

Przedsta
wiciel 
ADO 
(art. 31 a 
ustawy o 
ochronie 
danych 
osobowy
ch) 

Podmiot, 
któremu 
powierzono 
przetwarzanie 
danych (art. 31 
ustawy o 
ochronie 
danych 
osobowych) 
 

Podstawa prawna 
upoważniająca do 
prowadzenia zbioru 
danych  

Cel przetwarzania danych w 
zbiorze 
 

Kategorie 
osób, 
których 
dane są 
przetwarzan
e w zbiorze 

Zakres danych 
przetwarzanych w zbiorze 

Sposób 
zbierania 
danych do 
zbioru  

Sposób 
udostępnian
ia danych ze 
zbioru 

Oznaczenie 
odbiorcy/ 
kategorii 
odbiorców, 
którym dane 
mogą być 
przekazywane 

Przekaz
ywanie 
danych 
do 
państw
a 
trzecie
go 

Data wpisu 
zbioru do 
rejestru 

Data 
aktualiza
cji 
informac
ji dot. 
danego 
zbioru ( 
w tym 
data 
wykreśle
nia, wraz 
z adnot.) 

przetwarzanych 
przez 
administratora 
danych i 
udostępnianych na 
stronie 
internetowej LGD 
„Brynica to nie 
granica” 

Działania „Brynica 
to nie granica” ;  
ul. Centralna 5, 42- 
625 Pyrzowice; 
REGON 240450 
792 

dotyczy dotyczą , na przetwarzanie 
danych jej dotyczących; 
 
- Przetwarzanie jest 
niezbędne do 
zrealizowania uprawnienia 
lub spełnienia obowiązku 
wynikającego z przepisu 
prawa (Ustawa z dn. 7 
marca 2007 r. o 
wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich z 
udziałem środków 
Europejskiego Funduszu 
Rolnego na Rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (Dz. 
U. Nr 64, poz. 427); 
Ustawa z dnia 20 lutego 
2015 r. o wspieraniu 
rozwoju obszarów 
wiejskich z udziałem 
środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na 
Rzecz Rozwoju Obszarów 
wiejskich na lata 2014-
2020 ;Ustawa z dnia 20 
lutego 2015 r. o rozwoju 
lokalnym z udziałem 
lokalnej społeczności). 

dokumentacji , 
przetwarzane są w celu 
oceny wniosku przez 
Instytucje oceniające (LGD 
„Brynica to nie granica”, 
Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego, 
Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa) 

wnioskujący 
o uzyskanie 
pomocy w 
ramach 
ogłaszanych 
naborów 
wniosków. 

- data urodzenia, 
- adres zamieszkania, 
- numer ewidencyjny PESEL, 
- Numer Identyfikacji 
Podatkowej, 
- seria i numer dowodu 
osobistego, 
- numer telefonu, 
- nazwa beneficjenta, 
- obywatelstwo, 
- płeć, 
- numer identyfikacyjny, 
- KRS, 
- REGON, 
- numer faxu, 
- adres e-mail 
- adres www, 
- tytuł operacji, 
- wnioskowana wartość 
dofinansowania, 
- całkowita kwota realizacji 
operacji. 

których 
dotyczą. 

udostępnian
e 
podmiotom 
innym niż 
upoważnion
e na 
podstawie 
przepisów 
prawa. 

Marszałkowski 
Województwa  
Śląskiego,  
ul. Ligonia 46,  
40- 037 
Katowice 
- Agencja 
Restrukturyzacji 
i Modernizacji 
Rolnictwa,  
ul. J. 
Sobieskiego 7, 
42-200 
Częstochowa 

dotyczy 16 r.  
W 
kolumnie: 
„Podstaw
a prawna 
upoważni
ająca do 
prowadze
nia zbioru 
danych” 
dopisano: 
„Ustawa z 
dnia 20 
lutego 
2015 r. o 
wspierani
u rozwoju 
obszarów 
wiejskich z 
udziałem 
środków 
Europejski
ego 
Funduszu 
Rolnego 
na Rzecz 
Rozwoju 
Obszarów 
wiejskich 
na lata 
2014-
2020 
;Ustawa z 
dnia 20 
lutego 
2015 r. o 
rozwoju 
lokalnym 
z udziałem 
lokalnej 
społeczno
ści.” 
- W 
kolumnie 
„Zakres 
danych 
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Nr 
zbio
ru 

Nazwa zbioru 
danych 

Administrator 
Danych 
Osobowych / 
siedziba/ REGON 

Przedsta
wiciel 
ADO 
(art. 31 a 
ustawy o 
ochronie 
danych 
osobowy
ch) 

Podmiot, 
któremu 
powierzono 
przetwarzanie 
danych (art. 31 
ustawy o 
ochronie 
danych 
osobowych) 
 

Podstawa prawna 
upoważniająca do 
prowadzenia zbioru 
danych  

Cel przetwarzania danych w 
zbiorze 
 

Kategorie 
osób, 
których 
dane są 
przetwarzan
e w zbiorze 

Zakres danych 
przetwarzanych w zbiorze 

Sposób 
zbierania 
danych do 
zbioru  

Sposób 
udostępnian
ia danych ze 
zbioru 

Oznaczenie 
odbiorcy/ 
kategorii 
odbiorców, 
którym dane 
mogą być 
przekazywane 

Przekaz
ywanie 
danych 
do 
państw
a 
trzecie
go 

Data wpisu 
zbioru do 
rejestru 

Data 
aktualiza
cji 
informac
ji dot. 
danego 
zbioru ( 
w tym 
data 
wykreśle
nia, wraz 
z adnot.) 
przetwarz
anych w 
zbiorze” 
dopisano: 
„- 
całkowita 
kwota 
realizacji 
operacji” 

12.  Zbiór danych 
obejmujących 
deklaracje 
przystąpienia do 
LGD „Brynica to nie 
granica” 

Lokalna Grupa 
Działania „Brynica 
to nie granica” ; 
 ul. Centralna 5, 42- 
625 Pyrzowice; 
REGON 240450 
792  

Nie 
dotyczy 

Nie dotyczy - Zgoda osoby, której dane 
dotyczą, na przetwarzanie 
danych jej dotyczących. 

Dane osobowe są zbierane i 
przetwarzane do celów 
związanych z 
funkcjonowaniem LGD 
„Brynica to nie granica” 

Członkowie 
lub osoby 
reprezentują
ce członków 
Lokalnej 
Grupy 
Działania 
„Brynica to 
nie granica” 

- nazwiska i imiona, 
- data urodzenia, 
- miejsce urodzenia, 
- adres zamieszkania lub 
pobytu, 
- numer ewidencyjny PESEL, 
- Numer Identyfikacji 
Podatkowej 
- seria i numer dowodu 
osobistego, 
- numer telefonu, 
- gmina, 
- nazwa organu wydającego 
dowód osobisty, 
- nazwa firmy, 
- nazwa organizacji, 
- adres siedziby, 
- status prawny, 
- KRS, 
- REGON, 
- adres e- mail, 
- adres www. 

Od osób, 
których 
dotyczą. 

Dane nie są 
udostępnian
e 
podmiotom 
innym niż 
upoważnion
e na 
podstawie 
przepisów 
prawa. 

- Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego, ul. 
Ligonia 46, 40- 
037 Katowice 

Nie 
dotyczy 

08.06.2015r.  

13.  Zbiór danych 
uczestników 
podsumowującego 
warsztatu 
strategicznego w 
Lalikach 

Lokalna Grupa 
Działania „Brynica 
to nie granica” ; 
 ul. Centralna 5, 42- 
625 Pyrzowice; 
REGON 240450 
792 

Nie 
dotyczy 

Nie dotyczy - Zgoda osoby, której dane 
dotyczą, na przetwarzanie 
danych jej dotyczących. 

Dane osobowe gromadzone 
są do celów związanych z 
realizacją 
podsumowującego 
warsztatu strategicznego w 
Lalikach zorganizowanego w 
ramach działania: 19 
Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER, 
poddziałanie: 19.1. 

Prowadzący 
oraz 
uczestnicy 
podsumowu
jącego 
warsztatu 
strategiczne
go w 
Lalikach. 

- nazwiska i imiona, 
- data urodzenia, 
- adres zamieszkania lub 
pobytu, 
- numer ewidencyjny PESEL, 
- seria i numer dowodu 
osobistego, 
- numer telefonu, 
- adres do korespondencji, 
- nazwa 
instytucji/stowarzyszenia. 

Od osób, 
których 
dotyczą. 

Dane nie są 
udostępnian
e 
podmiotom 
innym niż 
upoważnion
e na 
podstawie 
przepisów 
prawa. 

- Gothaer 
Towarzystwo 
Ubezpieczeń 
S.A., ul. 
Wołoska 22A, 
02-675 
Warszawa 

Nie 
dotyczy 

06.11.2015 
r. 
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Nr 
zbio
ru 

Nazwa zbioru 
danych 

Administrator 
Danych 
Osobowych / 
siedziba/ REGON 

Przedsta
wiciel 
ADO 
(art. 31 a 
ustawy o 
ochronie 
danych 
osobowy
ch) 

Podmiot, 
któremu 
powierzono 
przetwarzanie 
danych (art. 31 
ustawy o 
ochronie 
danych 
osobowych) 
 

Podstawa prawna 
upoważniająca do 
prowadzenia zbioru 
danych  

Cel przetwarzania danych w 
zbiorze 
 

Kategorie 
osób, 
których 
dane są 
przetwarzan
e w zbiorze 

Zakres danych 
przetwarzanych w zbiorze 

Sposób 
zbierania 
danych do 
zbioru  

Sposób 
udostępnian
ia danych ze 
zbioru 

Oznaczenie 
odbiorcy/ 
kategorii 
odbiorców, 
którym dane 
mogą być 
przekazywane 

Przekaz
ywanie 
danych 
do 
państw
a 
trzecie
go 

Data wpisu 
zbioru do 
rejestru 

Data 
aktualiza
cji 
informac
ji dot. 
danego 
zbioru ( 
w tym 
data 
wykreśle
nia, wraz 
z adnot.) 

Wsparcie przygotowawcze 
w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich  na lata 2014-
2020. 

14.  Zbiór danych 
beneficjentów 
projektu 
współfinansowane
go ze środków Unii 
Europejskiej w 
ramach inicjatywy 
LEADER Programu 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 
2014-2020 

Lokalna Grupa 
Działania „Brynica 
to nie granica” ; 
 ul. Centralna 5, 42- 
625 Pyrzowice; 
REGON 240450 
792 

Nie 
dotyczy 

Nie dotyczy - Zgoda osoby, której dane 
dotyczą , na przetwarzanie 
danych jej dotyczących; 
 
- Przetwarzanie jest 
niezbędne do 
zrealizowania uprawnienia 
lub spełnienia obowiązku 
wynikającego z przepisu 
prawa (Ustawa z dnia 20 
lutego 2015 r. o 
wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich z 
udziałem środków 
Europejskiego Funduszu 
Rolnego na Rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 ;Ustawa z 
dnia 20 lutego 2015 r. o 
rozwoju lokalnym z 
udziałem lokalnej 
społeczności). 

Dane osobowe zawarte w 
dokumentacji konkursowej 
przetwarzane są w celu 
oceny wniosku przez 
Instytucje oceniające 
(Lokalna Grupa Działania 
„Brynica to nie granica”, 
Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego)  

Beneficjenci 
wnioskujący 
o uzyskanie 
pomocy w 
ramach 
ogłaszanych 
naborów 
wniosków. 

- nazwiska i imiona, 
- adres zamieszkania lub 
pobytu, 
- numer ewidencyjny PESEL, 
- Numer Identyfikacji 
Podatkowej, 
- seria i numer dowodu 
osobistego, 
- numer telefonu, 
- nazwa podmiotu, 
- obywatelstwo, 
- płeć, 
- numer identyfikacyjny, 
- KRS, 
- REGON, 
- numer faxu, 
- adres e-mail, 
- adres www, 
- tytuł operacji, 
- wnioskowana wartość 
dofinansowania, 
- całkowita kwota realizacji 
operacji, 
- status osoby 
niepełnosprawnej, 
- status osoby bezrobotnej. 

Od osób, 
których 
dotyczą. 

Dane nie są 
udostępnian
e 
podmiotom 
innym niż 
upoważnion
e na 
podstawie 
przepisów 
prawa. 

- Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego, ul. 
Ligonia 46,  
40- 037 
Katowice 
 

Nie 
dotyczy 

31.05.2016 
r. 

31.08.20
16 r.  
W 
kolumnie: 
„Zakres 
danych 
przetwarz
anych w 
zbiorze” 
usunięto 
daną 
„data 
urodzenia
”, dodano 
daną „ 
adres 
www”, 
„tytuł 
operacji” , 
„całkowit
a kwota 
realizacji 
operacji”. 
Informacj
e 
zaktualizo
wano w 
oparciu o 
udostępni
one 
27.07.201
6 r. na 
stronie 
ARiMR 
wzory 
wniosków 
o 
przyznani
e pomocy. 
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Nr 
zbio
ru 

Nazwa zbioru 
danych 

Administrator 
Danych 
Osobowych / 
siedziba/ REGON 

Przedsta
wiciel 
ADO 
(art. 31 a 
ustawy o 
ochronie 
danych 
osobowy
ch) 

Podmiot, 
któremu 
powierzono 
przetwarzanie 
danych (art. 31 
ustawy o 
ochronie 
danych 
osobowych) 
 

Podstawa prawna 
upoważniająca do 
prowadzenia zbioru 
danych  

Cel przetwarzania danych w 
zbiorze 
 

Kategorie 
osób, 
których 
dane są 
przetwarzan
e w zbiorze 

Zakres danych 
przetwarzanych w zbiorze 

Sposób 
zbierania 
danych do 
zbioru  

Sposób 
udostępnian
ia danych ze 
zbioru 

Oznaczenie 
odbiorcy/ 
kategorii 
odbiorców, 
którym dane 
mogą być 
przekazywane 

Przekaz
ywanie 
danych 
do 
państw
a 
trzecie
go 

Data wpisu 
zbioru do 
rejestru 

Data 
aktualiza
cji 
informac
ji dot. 
danego 
zbioru ( 
w tym 
data 
wykreśle
nia, wraz 
z adnot.) 
20.02.201
8 r. 
W 
kolumnie 
„Zakres 
danych 
przetwarz
anych w 
zbiorze” 

dodano 
dane 
„status 
osoby 
niepełnos
prawnej”
, „status 
osoby 
bezrobot
nej” 
Informacj
e 
zaktualizo
wano w 
oparciu o 
udostępni
one 
11.10.201
7 r. na 
stronie 
ARiMR 
wzory 
wniosków 
o 
przyznani
e pomocy. 

  

15.  Zbiór danych 
respondentów 
poddanych 
badaniom 
ankietowym 
służącym realizacji 
ewaluacji on- going 
Lokalnej Strategii 

Lokalna Grupa 
Działania „Brynica 
to nie granica” ; 
 ul. Centralna 5, 42- 
625 Pyrzowice; 
REGON 240450 
792  

Nie 
dotyczy 

Nie dotyczy - Zgoda osoby, której dane 
dotyczą na przetwarzanie 
danych jej dotyczących; 
 
- Przetwarzanie jest 
niezbędne do 
zrealizowania uprawnienia 
lub spełnienia obowiązku 

Dane osobowe są zbierane 
w celu konieczności 
przeprowadzania przez 
Lokalną Grupę Działania 
„Brynica to nie granica” 
ewaluacji on-going w ujęciu 
rocznym. 

Mieszkańcy 
obszaru 
Lokalnej 
Grupy 
Działania 
"Brynica to 
nie granica". 

- nazwiska i imiona, 
- wykształcenie, 
- numer telefonu, 
- płeć, 
- gmina, 
- adres e-mail, 
- status na rynku pracy, 
- niepełnosprawność, 

Od osób, 
których 
dotyczą. 

Dane nie są 
udostępnian
e 
podmiotom 
innym niż 
upoważnion
e na 
podstawie 

-Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego, ul. 
Ligonia 46, 40-
037 Katowice 
 

Nie 
dotyczy 

05.12.2017 
r. 
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Nr 
zbio
ru 

Nazwa zbioru 
danych 

Administrator 
Danych 
Osobowych / 
siedziba/ REGON 

Przedsta
wiciel 
ADO 
(art. 31 a 
ustawy o 
ochronie 
danych 
osobowy
ch) 

Podmiot, 
któremu 
powierzono 
przetwarzanie 
danych (art. 31 
ustawy o 
ochronie 
danych 
osobowych) 
 

Podstawa prawna 
upoważniająca do 
prowadzenia zbioru 
danych  

Cel przetwarzania danych w 
zbiorze 
 

Kategorie 
osób, 
których 
dane są 
przetwarzan
e w zbiorze 

Zakres danych 
przetwarzanych w zbiorze 

Sposób 
zbierania 
danych do 
zbioru  

Sposób 
udostępnian
ia danych ze 
zbioru 

Oznaczenie 
odbiorcy/ 
kategorii 
odbiorców, 
którym dane 
mogą być 
przekazywane 

Przekaz
ywanie 
danych 
do 
państw
a 
trzecie
go 

Data wpisu 
zbioru do 
rejestru 

Data 
aktualiza
cji 
informac
ji dot. 
danego 
zbioru ( 
w tym 
data 
wykreśle
nia, wraz 
z adnot.) 

Rozwoju Lokalnej 
Grupy Działania 
"Brynica to nie 
granica" w ramach 
PROW 2014-2020 

wynikającego z przepisu 
prawa. (Lokalna Grupa 
Działania "Brynica to nie 
granica" przetwarza dane 
realizując zadania w 
zakresie monitorowania i 
ewaluacji LSR, o których 
mowa w art. 34 ust.3 lit. g) 
Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) Nr 1303/2013 z 
dnia 17 grudnia  2013 r. 
ustanawiającego wspólne 
przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego 
oraz ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego , 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz 
uchylające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1083/2006.) 

- wiek, 
- wielkość gospodarstwa 
rolnego. 

przepisów 
prawa. 

16.  Zbiór danych 
uczestników 
projektu 
realizowanego  
w ramach 
poddziałania 19.3 

Lokalna Grupa 
Działania „Brynica 
to nie granica” ; 
 ul. Centralna 5, 42- 
625 Pyrzowice; 
REGON 240450 

Nie 
dotyczy 

Nie dotyczy -Zgoda osoby, której dane 
dotyczą na przetwarzanie 
danych jej dotyczących; 
 
- Przetwarzanie jest 
niezbędne dla 

Dane osobowe gromadzone 
są do celów związanych  
z realizacją projektu 
"Stwórzmy Razem Markę 
Lokalną" realizowanego  
w ramach poddziałania 19.3. 

- osoby 
fizyczne, 
- osoby 
prawne, 
- podmioty 
nie 

- nazwiska i imiona, 
- data urodzenia, 
- adres zamieszkania lub 
pobytu, 
- numer ewidencyjny PESEL, 
- seria i numer dowodu 

Od osób, 
których 
dotyczą. 

Dane nie są 
udostępnian
e 
podmiotom 
innym niż 
upoważnion

- Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego, ul. 
Ligonia 46, 40-
037 Katowice 

Nie 
dotyczy 

09.03.2018 
r. 

 

mailto:lgd@lgd-brynica.pl
http://www.lgd-brynica.pl/


Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”  
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KRS 0000263450, REGON 240450792, NIP 625-23-18-756 
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Nr 
zbio
ru 

Nazwa zbioru 
danych 

Administrator 
Danych 
Osobowych / 
siedziba/ REGON 

Przedsta
wiciel 
ADO 
(art. 31 a 
ustawy o 
ochronie 
danych 
osobowy
ch) 

Podmiot, 
któremu 
powierzono 
przetwarzanie 
danych (art. 31 
ustawy o 
ochronie 
danych 
osobowych) 
 

Podstawa prawna 
upoważniająca do 
prowadzenia zbioru 
danych  

Cel przetwarzania danych w 
zbiorze 
 

Kategorie 
osób, 
których 
dane są 
przetwarzan
e w zbiorze 

Zakres danych 
przetwarzanych w zbiorze 

Sposób 
zbierania 
danych do 
zbioru  

Sposób 
udostępnian
ia danych ze 
zbioru 

Oznaczenie 
odbiorcy/ 
kategorii 
odbiorców, 
którym dane 
mogą być 
przekazywane 

Przekaz
ywanie 
danych 
do 
państw
a 
trzecie
go 

Data wpisu 
zbioru do 
rejestru 

Data 
aktualiza
cji 
informac
ji dot. 
danego 
zbioru ( 
w tym 
data 
wykreśle
nia, wraz 
z adnot.) 

„Przygotowanie 
 i realizacja działań 
w zakresie 
współpracy  
z lokalną grupą 
działania” objętego 
Programem 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 
2014-2020 

792  zrealizowania uprawnienia 
lub spełnienia obowiązku 
wynikającego z przepisu 
prawa (Rozporządzenie 
Ministra Rolnictwa 
 i Rozwoju Wsi z dnia 19 
października 2015 r.  
w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu 
przyznawania pomocy 
finansowej w ramach 
poddziałania 
„Przygotowanie 
 i realizacja działań  
w zakresie współpracy 
 z lokalną grupą 
działania”). 

"Przygotowanie i realizacja 
działań w zakresie 
współpracy z lokalną grupą 
działania" objętego 
Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. 

posiadające 
osobowości 
prawnej, 
prowadzące 
swoją 
podstawową 
działalność  
lub 
wytwarzając
e produkty 
na terenie 
Lokalnej 
Grupy 
Działania 
"Leśna 
Kraina 
Górnego 
Śląska" i/lub 
"Lokalnej 
Grupy 
Działania 
"Brynica to 
nie granica". 

osobistego, 
- numer telefonu, 
- nazwa podmiotu, 
- adres e-mail. 

e na 
podstawie 
przepisów 
prawa. 

- 
Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa 
Działania „Leśna 
Kraina Górnego 
Śląska”, ul. 
Szkolna 13, 42- 
286 Koszęcin  

 
  

 

mailto:lgd@lgd-brynica.pl
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