
Gra terenowa “Jakie instytucje przetwarzają nasze dane osobowe?” 

Gra odbywa się na terenie miasta Lubina, należy odszukać, podać nazwy oraz wskazać na załączonej mapie instytucje (liczbą porządkową),  

których opis znajduje się poniżej.  
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1. Głównym zadaniem tej instytucji jest pobór należności podatkowych i celnych oraz kontrola prawidłowości realizacji obowiązków związanych z daninami 

publicznymi.  

2. Najważniejsze zadania tej instytucji to realizacja przepisów o ubezpieczeniach społecznych (emerytalnych, rentowych, chorobowych i wypadkowych).  

3. Kierownikiem tej instytucji jest Prezydent Miasta. W skład tej instytucji wchodzą wydziały m.in. Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego, 

Wydział Infrastruktury, Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego. Instytucja ta to jednostka organizacyjna gminy, której przedmiotem 

działalności jest świadczenie pomocy prezydentowi miasta w zakresie realizacji uchwał rady miejskiej, rady miasta i zadań miasta określonych przepisami 

prawa państwowego.  

4. Do zadań własnych tej organizacji należą m.in. zadania z zakresu: lokalnego transportu zbiorowego, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji  

i odprowadzania ścieków, edukacji publicznej, kultury fizycznej i turystyki itp. Kierownikiem tej instytucji jest wójt.  

5. Obiekt ten został wzniesiony w roku 1768 w stylu barokowym, w XIX wieku został przebudowany. Budynek został zniszczony w 1945 roku, a następnie 

odbudowany w roku 1950. Obecnie jest siedzibą Muzeum Historycznego w Lubinie oraz prezydenta miasta i rady miejskiej.  

6. Instytucja ta została oddana do użytku 21 sierpnia 1975 roku. Instytucja realizuje zadania w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania  

oraz podejmuje działania opiekuńcze i profilaktyczne. W 2003 r. instytucja otrzymała imię odkrywcy polskiej miedzi. 

7. Gmach tej instytucji powstał w roku 1887 przy wylocie z Rynku w stronę dworca kolejowego. Obiekt zbudowano z cegły, posiada bogato zdobione wejście 

główne. Instytucja ta zajmuje się świadczeniem usług pocztowych, bankowych, ubezpieczeniowych i logistycznych 

8. Instytucja ta chroni życie i zdrowie ludzi oraz ich mienie, zajmuje się także wykrywaniem i ściganiem sprawców przestępstw i wykroczeń. 

9. Dnia 7 lutego 1919, dekretem tymczasowego naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego, utworzona została Pocztowa Kasa Oszczędności. Tak zaczyna się 

historia tej instytucji. Obecnie instytucja ta jest liderem grupy kapitałowej, działając w obszarze rynku finansowego. Siedziba tej instytucji w Lubinie 

położona jest w pobliżu parku noszącego imię swego założyciela.  

10. Instytucja ta wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. wspierania osób niepełnosprawnych, transportu 

zbiorowego i dróg publicznych, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy czy też geodezji, kartografii i katastru. W tej instytucji 

znajduje się np. Biuro Komunikacji, gdzie można zarejestrować pojazd lub otrzymać uprawnienia do kierowania pojazdami, Departament Architektury, 

Nieruchomości i Rozwoju, Referat Dróg i Mostów.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Pi%C5%82sudski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pocztowa_Kasa_Oszcz%C4%99dno%C5%9Bci

