
Rejestr zbiorów danych Świętokrzyskiego Ośrodka  Doradztwa Rolniczego  w Modliszewicach 
Lp Nazwa zbioru  

danych 
Oznaczenie 
administratora 
danych (adres 
siedziby numer 
REGON) 

Podstawa 
prawna 
upoważniająca 
do prowadzenia 
zbioru danych 

Cel 
przetwarzania 
danych w zbiorze 

Opis 
kategorii 
osób, których 
dane są 
przetwarzan
e w zbiorze 

Zakres danych 
przetwarzanych w 
zbiorze 

Sposób 
zbierania 
danych do 
zbioru 

Sposób 
udostępniania 

Oznaczenie 
odbiorców 
danych lub 
kategorii 

Data 
wpisu 
zbioru 
danych do 
rejestru 

Data 
ostatniej 
aktualizacji 
informacji 
dotyczących 
zbioru 
danych 
(nowy wpis/ 
aktualizacja/ 
wykreślenie) 

1. Zbiór danych 
odbiorców usług 

ŚODR w 
Modliszewicach 
Modliszewice, ul. 
Piotrkowska 30, 
26-200 Końskie 
REGON 
003689090 

Ustawa o 
jednostkach 
doradztwa 
rolniczego z dnia 
22 października 
2004 r. (Dz. U. 
2004 Nr 251, 
poz. 2507 z 
późn.zm.) 

Realizacja zadań 
ustawowych 

kliennci Imię, nazwisko, adres, 
e-mail, nr telefonu, data 
wykonania usługi, 
numer identyfikacyjny 
gospodarstwa, numer 
PESEL, specjalizacja 
działalności 

Informacje 
zbierane od 
osób 
których 
dane 
dotyczą 

Odbiorcy 
upoważnieni na 
podstawie 
przepisów 
prawa 

Tylko 
organom 
upoważniony
m ustawowo 

30.06.2015  

2. Zbiór danych 
pracowniczych 
kadrowo- 
płacowych 

ŚODR w 
Modliszewicach 
Modliszewice, ul. 
Piotrkowska 30, 
26-200 Końskie 
REGON 
003689090 

Ustawa z dnia 26 
czerwca 1974 r. 
Kodeks Pracy 
(Dz. U. 1974, Nr 
24, poz. 141 z 
późn.zm.), 
Ustawa o 
jednostkach 
doradztwa 
rolniczego z dnia 
22 października 
2004 r. (Dz. U. 
2004 Nr 251, 
poz. 2507 z 
późn.zm.) 

Przetwarzanie jest 
niezbędne do 
wykonania zadań 
administratora 
danych 
odnoszących się 
do zatrudnienia 
pracowników i 
innych osób. 

pracownicy Imię, drugie imię, 
nazwisko, imię ojca i 
matki, data i miejsce 
urodzenia, nazwisko 
rodowe, nazwisko 
matki. Adres 
zameldowania – kraj, 
województwo, powiat, 
gmina, ulica, nr domu, 
nr mieszkania, 
miejscowość kod 
pocztowy, telefon, NIP, 
PESEL, seria i nr 
dokumentu tożsamości, 
płeć, data zatrudnienia 
lub zwolnienia, umowa 
o pracę, data jej 
zawarcia i rozpoczęcia 
pracy,  stanowisko, 
funkcja, rodzaj 
zatrudnienia i 
ubezpieczenia, 
zaszeregowanie, 
wymiar etatu, stawka, 
kod tytułu 

Informacje 
zbierane od 
osób 
których 
dane 
dotyczą 

Odbiorcy 
upoważnieni na 
podstawie 
przepisów 
prawa 

Tylko 
organom 
upoważniony
m ustawowo 

30.06.2015   



ubezpieczenia, 
nieobecności w pracy, 
deklaracja PFRON, stan 
zdrowia, zwolnienia 
chorobowe. Okres 
wynagrodzenia, 
elementy wypłaty, 
składniki opodatkowane 
i nieopodatkowane, 
zaliczka na podatek 
dochodowy, składki na 
ubezpieczenia 
społeczne, suma do 
wypłaty, polecenia 
wyjazdów służbowych, 
termin szkolenia 
okresowego bhp, termin 
badania lekarskiego. 

3. Zbiór danych 
księgowych 

ŚODR w 
Modliszewicach 
Modliszewice, ul. 
Piotrkowska 30, 
26-200 Końskie 
REGON 
003689090 
ŚODR w 
Modliszewicach 
Oddział w 
Sandomierzu, ul. 
Mokoszyńska 3, 
27-600 
Sandomierz 
REGON 
003689090 

Ustawa o 
finansach 
publicznych  z 
dnia 23 sierpnia 
2009 r. (Dz.U. 
2009 Nr 157, 
poz. 1240 z 
późn.zm.) 
Ustawa o 
rachunkowości z 
29 września 1994 
r. (Dz.U. 1994, 
Nr 121, poz. 591 
z późn.zm.) 
Ustawa o 
jednostkach 
doradztwa 
rolniczego z dnia 
22 października 
2004 r. (Dz. U. 
2004 Nr 251, 
poz. 2507 z późn. 
zm. ) 

Przetwarzanie 
prowadzone jest w 
celu realizacji 
zadań zgodnie z 
obowiązującymi 
przepisami prawa  
(jak podane w 
kolumnie obok)w 
zakresie 
księgowości 

Pracownicy, 
klienci 

Nazwa i adres 
kontrahentów 
dostawców i odbiorców, 
pracowników, NIP, 
REGON, numer konta 
bankowego. Polecenia 
wyjazdów służbowych. 
Środki trwałe: typ, 
nazwa środka, numer, 
seria, numer 
ewidencyjny, miejsce 
użytkowanie, imię i 
nazwisko, data 
produkcji, wartość 

Informacje 
zbierane od 
osób 
których 
dane 
dotyczą 

Odbiorcy 
upoważnieni na 
podstawie 
przepisów 
prawa 

Tylko 
organom 
upoważniony
m ustawowo 

30.06.2015   

4. Archiwum 
Modliszewice 

ŚODR w 
Modliszewicach 
Modliszewice, ul. 
Piotrkowska 30, 
26-200 Końskie 

Ustawa z dnia 14 
lipca 1983 r.  o 
narodowym 
zasobie 
archiwalnym i 

Przetwarzanie 
(przechowywanie) 
prowadzone jest w 
celu 
przestrzegania 

Pracownicy, 
klienci 

Dokumentacja 
techniczna obiektu, 
pisma przychodzące i 
wychodzące, 
dokumentacja 

Informacje 
zbierane od 
osób 
których 
dane 

Odbiorcy 
upoważnieni na 
podstawie 
przepisów 
prawa 

Tylko 
organom 
upoważniony
m ustawowo 

30.06.2015   



REGON 
003689090 
 

archiwach (Dz.U. 
1983 Nr 38 
poz.173 z 
późn.zm.) 
 

wymogów 
przepisów prawa 
w tym zakresie 

gospodarstwa 
pomocniczego, 
dokumenty 
założycielskie Ośrodka, 
dokumentacja szkoleń, 
kursów, listy płac 
pracowników, 
delegacje, salda, 
deklaracje VAT 7, CIT 
2, umowy, przelewy, 
rozliczenia hotelu. 
Dokumenty 
elektroniczne: wnioski o 
płatności bezpośrednie, 
wnioski i plany w 
ramach programów 
rolnośrodowiskowych i 
rolnośrodowiskowo-
klimatycznych oraz 
rolnictwa 
ekologicznego, 
biznesplany w ramach 
działań PROW, plany 
nawozowe, 

dotyczą 

5. Archiwum 
Sandomierz 

ŚODR w 
Modliszewicach 
Oddział w 
Sandomierzu, ul. 
Mokoszyńska 3, 
27-600 
Sandomierz 
REGON 
003689090 

Ustawa z dnia 14 
lipca 1983 r.  o 
narodowym 
zasobie 
archiwalnym i 
archiwach (Dz.U. 
1983 Nr 38 
poz.173 z poźn 
zm.) 
 

Przetwarzanie 
(przechowywanie) 
prowadzone jest w 
celu 
przestrzegania 
wymogów 
przepisów prawa 
w tym zakresie 

Pracownicy, 
klienci 

Rejestry, dzienniki 
podawcze, zadania 
zlecone, listy płac, karty 
czasu pracy, salda, 
deklaracje VAT, CIT, 
dokumenty 
magazynowe, 
dokumenty finansowo- 
księgowe, kart 
urlopowe,, listy 
obecności, polecenia 
wyjazdów służbowych, 
karty drogowe, 
 

Informacje 
zbierane od 
osób 
których 
dane 
dotyczą 

Odbiorcy 
upoważnieni na 
podstawie 
przepisów 
prawa 

Tylko 
organom 
upoważniony
m ustawowo 

30.06.2015   

6. Hotel 
Modliszewice 

ŚODR w 
Modliszewicach 
Modliszewice, ul. 
Piotrkowska 30, 
26-200 Końskie 
REGON 
003689090 

Ustawa z dnia 10 
kwietnia 1974 r. 
o ewidencji 
ludności i 
dowodach 
osobistych 
(Dz.U. 1974 Nr 
14, poz. 85 z 

Przetwarzanie  
prowadzone jest w 
tzw.  celu 
meldunkowym 
(meldunek 
czasowy) 
przestrzeganie 
wymogów 

Klienci Imię i nazwisko, data 
urodzenia, miejsce 
zamieszkania, seria i 
numer dokumentu 
tożsamości, czas 
pobytu, nr pokoju, 
nazwa i adres 
kontrahenta, NIP, 

Informacje 
zbierane od 
osób 
których 
dane 
dotyczą 

Odbiorcy 
upoważnieni na 
podstawie 
przepisów 
prawa 

Tylko 
organom 
upoważniony
m ustawowo 

30.06.2015   



późn. zm.) przepisów prawa 
w tym zakresie 

PESEL, nazwa usługi, 
wartość usługi. 

7. Hotel 
Sandomierz 

ŚODR w 
Modliszewicach 
Oddział w 
Sandomierzu, ul. 
Mokoszyńska 3, 
27-600 
Sandomierz 
REGON 
003689090 

Ustawa z dnia 10 
kwietnia 1974 r. 
o ewidencji 
ludności i 
dowodach 
osobistych 
(Dz.U. 1974 Nr 
14, poz. 85 z 
późn. zm.) 

Przetwarzanie  
prowadzone jest w 
tzw.  celu 
meldunkowym 
(meldunek 
czasowy) 
przestrzeganie 
wymogów 
przepisów prawa 
w tym zakresie 

Klienci Imię, nazwisko, imiona 
rodziców, data i miejsce 
urodzenia, data 
przybycia, czas pobytu, 
adres i miejsce pobytu 
stałego, nazwa i numer 
dokumentu tożsamości, 
nr pokoju 

Informacje 
zbierane od 
osób 
których 
dane 
dotyczą 

Odbiorcy 
upoważnieni na 
podstawie 
przepisów 
prawa 

Tylko 
organom 
upoważniony
m ustawowo 

30.06.2015   

8. Dokumentacja 
sekretariatu 

ŚODR w 
Modliszewicach 
Modliszewice, ul. 
Piotrkowska 30, 
26-200 Końskie 
REGON 
003689090 
ŚODR w 
Modliszewicach 
Oddział w 
Sandomierzu, ul. 
Mokoszyńska 3, 
27-600 
Sandomierz 
REGON 
003689090 

Ustawa z dnia 14 
czerwca 1960 r. 
Kodeks 
postępowania 
administracyjneg
o (Dz.U. 1960 Nr 
30, poz. 168 z 
późn.zm.) 

Przetwarzanie 
prowadzone jest w 
celu rejestracji 
korespondencji 

Klienci, 
pracownicy 

Dziennik 
korespondencji: numer 
kolejnego pisma, imię i 
nazwisko lub nazwa 
nadawcy , adresat, treść 
pisma, data pisma, 
adresat realizujący 
Polecenia wyjazdów 
służbowych: numer 
polecenia z dnia, imię i 
nazwisko 
delegowanego, 
stanowisko, cel wyjazdu 
i  jego data, środek 
lokomocji. 

Informacje 
zbierane od 
osób 
których 
dane 
dotyczą 

Odbiorcy 
upoważnieni na 
podstawie 
przepisów 
prawa 

Tylko 
organom 
upoważniony
m ustawowo 

30.06.2015   

9. Rachunkowość 
rolnicza 

ŚODR w 
Modliszewicach 
Modliszewice, ul. 
Piotrkowska 30, 
26-200 Końskie 
REGON 
003689090 

Ustawa o 
zbieraniu i 
wykorzystywani
u danych 
rachunkowych z 
gospodarstwa 
rolnych z 20 
listopada 2000 r. 
(Dz. U. Nr 3 z 
2001 r. poz. 20 z 
późn.zm.) 

Zbieranie danych 
prowadzone jest 
dla potrzeb FADN 
tj. Sieci Danych 
Rachunkowych 
Gospodarstw 
Rolnych 

Klienci, 
pracownicy 

NIG, imię i nazwisko, 
adres telefon, 
gospodarstwo, gmina, 
powiat, województwo, 
kod pocztowy, 
powierzchnia 
gospodarstwa, ilość 
zwierząt, data 
modyfikacji, klasa, kod, 
gatunek, wartość, rodzaj 
budowli, wiek, ilość, 
rok rozpoczęcia, 
wpływy i wydatki. 

Informacje 
zbierane od 
osób 
których 
dane 
dotyczą 

Odbiorcy 
upoważnieni na 
podstawie 
przepisów 
prawa 

Tylko 
organom 
upoważniony
m ustawowo 

30.06.2015   

10 Baza 
gospodarstw 
agroturystyczny
ch 

ŚODR w 
Modliszewicach 
Modliszewice, ul. 
Piotrkowska 30, 
26-200 Końskie 

Ustawa o 
jednostkach 
doradztwa 
rolniczego z dnia 
22 października 

Przetwarzanie 
danych w celu 
promocji 
gospodarstw 
agroturystycznych 

Klienci Imię, nazwisko, adres, 
e-mail, nr telefonu, ilość 
miejsc, strona www, 
opis 

Informacje 
zbierane od 
osób 
których 
dane 

W celu promocji 
ogólnie 
dostępne na 
stronie 
internetowej 

Zainteresowa
ni 

30.06.2015   



REGON 
003689090 

2004 r.  Art. 4 
ust. 4 pkt 1 b 
(Dz. U. 2004 Nr 
251, poz. 2507 z 
późn.zm.) 
 

dotyczą 

11 Baza 
gospodarstw 
ekologicznych 

ŚODR w 
Modliszewicach 
Modliszewice, ul. 
Piotrkowska 30, 
26-200 Końskie 
REGON 
003689090 

Ustawa o 
jednostkach 
doradztwa 
rolniczego z dnia 
22 października 
2004 r.  Art. 4 
ust. 4 pkt 1 b 
(Dz. U. 2004 Nr 
251, poz. 2507 z 
późn.zm.) 
 
Ustawa z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych 
osobowych 
(Dz.U. 1997, Nr 
133, poz.883 z 
późn.zm.) – 
zgoda na 
przetwarzanie 
danych 
właścicieli 
gospodarstw 

Przetwarzanie 
danych w celu 
ułatwienia 
kontaktów 
konsumentów i 
firm skupujących 
z producentami 

Klienci Imię, nazwisko, 
województwo, powiat, 
miejscowość, ulica, nr 
domu, numer telefonu,  
adres e-mail 

Informacje 
zbierane od 
osób 
których 
dane 
dotyczą 

W celu promocji 
ogólnie 
dostępne na 
stronie 
internetowej 

Zainteresowa
ni 

30.06.2015   

            
 
 
 
 
 


