
1. nazwa zbioru danych 

Płace Optivum 

Karta zbioru danych nr 1 

dane o płacach pracowników  jednostek obsługiwanych przez Gminne Centrum Usług 

Wspólnych w Krapkowicach 

Data wpisania zbioru danych: 04.04.2017 r. 

Data ostatniej aktualizacji: 18.08.2017 r. 

 

2. oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer 

identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany 

Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach 

REGON: 365934518 

ul. Kwiatowa 7, 47-300 Krapkowice 

 

3. oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy, i adres 

jego siedziby lub zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu 

----- 

 

4. oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie 

art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub zamieszkania – w przypadku powierzenia 

przetwarzania danych temu podmiotowi 

----- 

 

5. podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych 

 

  zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących 

   

x  przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa   

x  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 

  

  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych 

dla dobra publicznego   

  przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów 

realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie 

nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą 

  

 

6. cel przetwarzania danych w zbiorze 

realizacja umów o pracę, umów zlecenia i umów o dzieło w części dotyczącej naliczenia 

należnego wynagrodzenia 

 

7. opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze 

pracownicy jednostek oświatowych dla których organem nadrzędnym jest Gmina 

Krapkowice 



8. zakres danych przetwarzanych w zbiorze 

I. Zakres przetwarzanych danych osobowych w zbiorze: 

 

x  nazwiska i imiona 

   

x  imiona rodziców 

   

x  data urodzenia 

   

x  miejsce urodzenia 

   

x  adres zamieszkania lub pobytu 

   

x  numer ewidencyjny PESEL 

   

x  numer NIP 

   

x  miejsce pracy 

   

x  zawód 

   

x  wykształcenie 

   

x  seria i numer dowodu osobistego 

   

x  numer telefonu 

 

II. Inne dane osobowe, oprócz wymienionych w I: 

data zawarcia umowy, czas trwania umowy, wysokość wynagrodzenia, dodatki, potrącenia, 

składki 

 

9. 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 

 

x  od osób, których dotyczą 

   

x  z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą 

 

10. sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są 

udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa 

Dane ze zbioru będą udostępniane: 

 

  podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa 

 

 

 

 

 



11. oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane 

Dane ze zbioru będą udostępniane podmiotom upoważnionym: 

- poszczególnym pracownikom; 

- dyrektorom jednostek oświatowych; 

- Wydziałowi Oświaty i Kultury Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice 

 

12. informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego 

----- 

 

 

 


