JAWNY rejestr zbiorów danych osobowych
przetwarzanych
w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Gromniku (art. 36a ust. 3 Dz. U. z 2014
r. poz. 1662)

Lp.

1

2

3

Nazwa zbioru danych osobowych

Rejestr osób i rodzin ubiegających się o
świadczenia z pomocy społecznej w Gminie
Gromnik

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

Wspieranie rodziny i piecza zastępcza

Administrator
Danych/
siedziba/REGON

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Gromniku, ul.
Krynicka 3, 33-180
Gromnik, REGON
850019317

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Gromniku, ul.
Krynicka 3, 33-180
Gromnik, REGON
850019317

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Gromniku, ul.
Krynicka 3, 33-180
Gromnik, REGON
850019317

data zgłoszenia zbioru
do rejestracji

data wprowadzonej
ostatniej zmiany/

rodzaj zmiany
(aktualizacja/nowy
wpis/wykreślenie)

zakres
wprowadzonych
zmian

data wykreślenia
zbioru

podmiot któremu
powierzono przetwarzanie
danych

podstawa prawna przetwarzania danych
osobowych

cel przetwarzania
danych osobowych

opis kategori osób,których
dane są przetwarzane w
zbiorze

zakres danych przetwarzanych w zbiorze

sposób zbierania
danychdo zbioru

sposób udostepniania
danych ze zbioru

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

informacja o
przekazywaniu danych
do państwa trzeciego w
rozumieniu art. 7 pkt 7
ustawy

nr zgłoszenia

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data
urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania
lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, NIP,
miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer
dowodu osobistego, numer telefonu, nazwisko
rodowe, nazwisko rodowe matki, stan cywilny, dane - od osób których dane
o osobach w rodzinie tj. współmałżonku, rodzicach,
dotyczą
na podstawie przepisów
dzieciach, orzeczenia lekarskie o stanie zdrowia,
- z innych źródeł niż
prawa
wysokość pobieranej emerytury, renty, wysokość
osoba, której dane
wyangrodzenia za pracę, stan majątkowy, wielkość
dotyczą
gospodarstwa, marka samochodu, maszyny i ich
wartość, stan konta bankowego, wysokość
zobowiązań alimentacyjnych, nałogi, skazania,
orzeczenia o ukaraniu, inne orzeczenia wydane w
postępowaniu sądowym lub administracyjnym

053074/99

2009-08-03

Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania
uprawnienia lub spełnienia obowiązku
wynikającego z przepisu prawa:
art. 107 ustawy a dnia 12 marca 2004r. O
pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2008r. Nr 115,
poz, 728 z pzm). Rozporządzenie Ministra
Polityki Socjalnej z dnia 19 kwietnia 2005r. W
sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego,
Dz. U. Nr 77, poz. 672, z pzm

2011-10-21

Dopełnienie obowiązku
określonego w
Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania
przepisach prawa.
uprawnienia lub spełnienia obowiązku
osoby fizyczne objęte
Zapewnienie wszystkim
wynikającego z przepisu prawa:
działaniami określonymi w
obywatelom równego
Ustawa z dnia 12 marca 2004r. O pomocy
ustawie z dnia 29 lipca 2005r. O
traktowania i
społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z
przeciwdziałaniu przemocy w
poszanowania ich praw
pzm),
rodzinie tj. dzieci, kobiety,
i wolności, a także
Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o
meżczyźni, rodziny jako sprawcy
zwiększenie
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr
i ofiary przemocy
skuteczności
180, poz. 1493, z pzm)
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data
urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania
lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, miejsce
pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu -od osób których dane
osobistego, numer telefonu, wiek, stopień
dotyczą
na podstawie przepisów
pokrewieństwa, informacje dotyczące nadużywania
z innych żródeł niż
prawa
alkoholu, zażywania narkotyków i innych środków
osoba, której dane
odurzających, czas trwania przemocy, interwencje,
dotyczą
skazania, mandaty, orzeczenia o ukaraniu, inne
orzeczenia wydane w postępowaniu sądowym lub
administracyjnym

011965/11

2013-04-29

Dopełnienie obowiązku
określonego w
przepisach prawa.
osoby fizyczne objęte
Działanie dla dobra
działaniami określonymi w
rodziny przeżywającej
ustawie z dnia 9 czerwca 2011r.
trudności w
O wspieraniu rodziny i systemie
opiekowaniu się i
pieczy zastępczej
wychowywaniu dzieci
oraz skuteczna ochrona
dzieci i pomoc dla nich

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data
urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania
-od osób których dane
lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, miejsce
dotyczą
pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu
na podstawie przepisów
z innych żródeł niż
osobistego, numer telefonu, stopień
prawa
osoba, której dane
pokrewieństwa, informacje o nadużywaniu
dotyczą
alkoholu, zażywaniu narkotyków i innych środków
odurzających

007817/13

Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania
uprawnienia lub spełnienia obowiązku
wynikającego z przepisu prawa:
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. O wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr
149, poz. 887)

Prowadzenie rejestru i
dokumentacji osób
ubiegających się o
świadczenia w pomocy
społecznej

Osoby ubiegające się o
świadczenia z pomocy
społecznej

wydział/referat/
biuro

