
 Zbiory danych w Starostwie Powiatowym w Łodzi  

zarejestrowane w rejestrze zbiorów przetwarzanych przez Administratora Danych 

 

L.p. Nazwa zbioru danych osobowych 

1 Ewidencja właścicieli i posiadaczy pojazdów 

2 Ewidencja gruntów i budynków na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

3 Ewidencja osób ubiegających się o zwrot działek siedliskowych 

4 Ewidencja diagnostów 

5 Ewidencja osób podlegających kwalifikacji wojskowej 

6 Ewidencja zmian imion i nazwisk 

7 Ewidencja instruktorów nauki jazdy 

8 Ewidencja kierowców, kierujących i osób bez uprawnień 

9 Ewidencja osób ubiegających się o zwrot wywłaszczonych nieruchomości 

10 
Ewidencja osób, którym przekształcone zostało prawo użytkowania wieczystego w 
prawo własności 

11 
Ewidencja osób, które pozostawiły nieruchomość na terenach nie wchodzących w 
skład obecnego obszaru Państwa Polskiego 

12 Ewidencja osób, które uzyskały pozwolenia na budowę 

13 Ewidencja osób wnoszących opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy 

14 Ewidencja pozwoleń wodno – prawnych 

15 Ewidencja planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa 

16 Ewidencja pozwoleń o dopuszczalności emisji do środowiska 

17 Sprawy realizowane  w zakresie ustawy o rybactwie śródlądowym 

18 Kartoteka danych osobowych kandydatów do pracy 

19 Ewidencja skarg i wniosków 

20 
Zbiór osób ubiegających się o uprawnienia do niestosowania się do niektórych 
znaków drogowych 

21 
Zbiór udzielonych licencji i zezwoleń uprawniających do zarobkowego 
wykonywania transportu drogowego oraz decyzji odmawiających udzielenia licencji 
i zezwolenia 

22 
Wykaz przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zaświadczenia na przewozy 
drogowe na potrzeby własne 

23 Ewidencja osób ubiegających się o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej 

24 Ewidencja osób ubiegających się o rekultywację gruntów rolnych 

25 Sprawy realizowane w zakresie ochrony przyrody 

26 Sprawy realizowane w zakresie prawa geologicznego i górniczego 

27 Ochrona praw konsumenckich 

28 System informacji oświatowej 

29 
Dokumentacja związana z wydawaniem pozwoleń na sprowadzanie zwłoki  

szczątków ludzkich z zagranicy 

30 Stypendia z EFS – studenci 

31 Stypendia z EFS - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

32 
Wpływająca do Starostwa Powiatowego w Łodzi i wypływająca ze Starostwa 
korespondencja 



33 Oświadczenia majątkowe 

34 
Dokumentacja dotycząca kierowania do właściwych form kształcenia zajęć 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, internatu, MOS, MOW 

35 Sprawy realizowane w zakresie ustawy o rzeczach znalezionych 

36 Dane dotyczące Radnych Powiatu 

37 Sprawy realizowane w zakresie dróg publicznych i ruchu drogowego 

38 Sprawy realizowane w zakresie ustawy Prawo o ruchu drogowym 

39 Sprawy realizowane w zakresie ustawy Prawo ochrony środowiska 

40 Sprawy realizowane w zakresie ustawy o odpadach 

41 Sprawy realizowane w zakresie ustawy Prawo wodne 

42 
Opracowanie danych o środowisku i jego ochronie do Biuletynu Informacji 
Publicznej 

43 
Dokumentacja związana z przyznawaniem nagrody Starosty Łódzkiego 
Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe 

44 
Dokumentacja związana z prowadzeniem ewidencji i nadzorowaniem organizacji 
pozarządowych mających siedzibę na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

45 Dokumentacja dotycząca szkół  i placówek niepublicznych 

46 Dokumentacja dotycząca kandydatów na dyrektorów szkół/placówek oświatowych 

47 Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni szkół i placówek oświatowych 

48 
Dokumentacja dotycząca postępowania egzaminacyjnego  
na stopień nauczyciela mianowanego 

49 
Ewidencja osób pozbawionych prawa własności i ewidencja osób, co do których 
toczy się postępowanie o ustalenie odszkodowania 

50 Nieodpłatna pomoc prawna. 

51 
Zbiór właścicieli pojazdów usuwanych z dróg na terenie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego 

52 Zamówienia publiczne 

53 
Sprawy realizowane w zakresie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych 

54 Wnioski o udostępnienie informacji publicznej 

55 
Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osób uprawnionych do obsługi 
systemu teleinformatycznego SL2014 

56 Monitoring wizyjny 

57 Stażyści  i praktykanci 

 
 


