
Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach 

1 2 3 4 5 6 7 

Nazwa 
czynności 

przetwarzania 
OPS 

Jednostka 
organizacy

jna 
(departam
ent, dział 

itp.) 

 
Cel przetwarzania 

 
Kategorie osób 

 
Kategorie danych 

 
 

Podstawa prawna 

 
 

Źródło 
danych 

 
Art.. 30 ust. 1 pkt b 

 
Art.. 30 ust. 1 pkt c 

 
Art. 30 ust. 1 pkt c 

Postępowanie 
administracyjne w 
sprawie przyznania 
świadczeń z pomocy 
społecznej. 

Dział  Pomocy 
Społecznej/Dz
iał 
Finansowo-
Administracyj
ny 

Realizacja założeń 
ustawy o pomocy 
społecznej, w tym zadań 
własnych gminy o 
charakterze 
obowiązkowym, zadań 
własnych oraz zadań 
zleconych, obejmujących 
w szczególności 
ustalenie uprawnień do 
świadczeń z pomocy 
społecznej oraz 
przyznawanie i 
wypłacanie świadczeń 
dla osób 
zamieszkującym w 
Gierałtowicach. 

Wnioskodawcy, strony 
postępowań 
administracyjnych w 
sprawach świadczeń z 
pomocy społecznej. 

Dane oznaczające (identyfikujące) wnioskodawcę 
(stronę) w sprawie świadczenia z pomocy społecznej -  
Imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, 
adres zamieszkania, PESEL, dowód osobisty lub inny 
dokument potwierdzający tożsamość, nr telefonu, stan 
cywilny, obywatelstwo,  dane dzieci (imię i nazwisko, 
płeć, data urodzenia, obywatelstwo, PESEL dziecka, 
stan cywilny dziecka), dane członków rodziny: 
małżonków, rodziców dzieci, opiekunów faktycznych, 
dane osób zamieszkujących wspólnie z tym osobami 
(imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, PESEL, numer 
i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość), 
państwo przebywania własnego i członków rodziny, 
wielkość gospodarstwa rolnego w hektarach,  
wykształcenie, zawód, miejsce pracy, nazwy 
właściwych urzędów skarbowych, organ, do którego 
opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne,  kwota alimentów, dochody oraz ich źródła, 
podatki, przyczyny pogorszenia sytuacji materialnej, 
numer rachunku bankowego, środowiskowego. 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 
Sierpnia 2016 r. w sprawie 
rodzinnego wywiadu 
środowiskowego, wydanego na 
podstawie art. 107 ust. 6 ustawy z 
dnia 12 marca 2004, ustawa o 
pomocy społecznej r. o pomocy 
społecznej. 

od osób, 
których  
dotyczą oraz z 
innych źródeł 
niż osoba, 
której dane 
dotyczą. 



Postępowanie 
administracyjne w 
sprawie przyznania 
świadczeń 
rodzinnych. 

Dział 
Świadczeń 
Rodzinnych, 
Wychowawcz
ych i 
Alimentacyjn
ych, Dział 
Pomocy 
Społecznej, 
Dział 
Finansowo-
Administracyj
ny 

Realizacja świadczeń z 
ustawy z dnia 28 
listopada 2003 r. o 
świadczeniach 
rodzinnych 

Wnioskodawcy, strony 
postępowań 
administracyjnych w 
sprawach świadczeń 
rodzinnych. 

Dane oznaczające (identyfikujące) wnioskodawcę 
(stronę) w sprawie świadczenia z pomocy społecznej - 
imię i nazwisko, dane adresowe, dane określone w 
przepisach Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie 
sposobu i trybu postępowania w sprawach o 
przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu 
informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, 
zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do 
świadczeń rodzinnych, wydanego a podstawie art. 23 
ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 
świadczeniach rodzinnych 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 
r. w sprawie sposobu i trybu 
postępowania w sprawach o przyznanie 
świadczeń rodzinnych oraz zakresu 
informacji, jakie mają być zawarte we 
wniosku, zaświadczeniach i 
oświadczeniach o ustalenie prawa do 
świadczeń rodzinnych, wydane na 
podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych. 

Wnioskoda
wcy, strony 
postępowa
ń 
administrac
yjnych w 
sprawach 
świadczeń 
rodzinnych. 



DODATKI 
MIESZKANIOWE 

 zastępca 
kierownika 

dopełnienie obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa.  

osoby  ubiegające się o 
przyznanie dodatku  
mieszkaniowego  , 
członkowie  
gospodarstwa 
domowego , a także 
osoby  korzystające z 
tych świadczeń. 

nazwiska i imiona, data urodzenia,  miejsce urodzenia,  
Numer Identyfikacji Podatkowej. miejsce pracy, adres 
zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, 
seria i numer  dowodu  osobistego, numer telefonu, 
orzeczenia wydane w postępowaniu sądowym lub  
administracyjnym 

ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o 
dodatkach mieszkaniowych( Dz.U. 
2017r. Poz. 180 ), Rozrządzenie Rady 
Ministrów z dnia 28.12.2001r. w 
sprawie dodatków mieszkaniowych 
(Dz.U. z 2001r., Nr 156 poz.1817). 

Wnioskodawc
y, od osób, 
których 
dotyczą oraz z 
innych źródeł 
niż osoba, 
której dane 
dotyczą  

Dodatki 
energetyczne 

 zastępca 
kierownika 

dopełnienie obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa-
przyznanie dodatku 
energetycznego  

osoby  ubiegające się o 
przyznanie dodatku 
energetycznego  , 
członkowie  
gospodarstwa 
domowego , a także 
osoby  korzystające z 
tych świadczeń. 

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia,  
adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny  
PESEL, miejsce pracy, seria i numer dowodu 
osobistego,  stan cywilny, wysokość uzyskiwanych 
dochodów, koszt  utrzymania lokalu, stan rodziny, 
numer telefonu, numer  rachunku bankowego 

ustawa z dnia 10 kwietnia 
1997r.oprawie energetycznym ( tj. Dz. 
U. 2017r. poz. 220 )  

  



Wspieranie rodzin Dział Pomocy 
Społecznej, 
Asystent 
Rodziny, Dział 
Finansowo-
Administracyj
ny 

Udzielanie pomocy 
rodzinom w poprawie 
ich sytuacji życiowej oraz 
w rozwiązywaniu 
problemów opiekuńczo-
wychowawczych 

Rodziny potrzebujące 
wsparcia 

Dane oznaczające ( identyfikujące)  wnioskodawcę w 
sprawie: Imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce 
urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, dowód osobisty 
lub inny dokument potwierdzający tożsamość, nr 
telefonu, stan cywilny, obywatelstwo,  dane dzieci 
(imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, obywatelstwo, 
PESEL dziecka, stan cywilny dziecka), dane członków 
rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekunów 
faktycznych, dane osób zamieszkujących wspólnie z 
tym osobami (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, 
PESEL, numer i seria dokumentu potwierdzającego 
tożsamość), państwo przebywania własnego i członków 
rodziny, wielkość gospodarstwa rolnego w hektarach,  
wykształcenie, zawód, miejsce pracy, nazwy 
właściwych urzędów skarbowych, organ, do którego 
opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne,  kwota alimentów, dochody oraz ich źródła, 
podatki, przyczyny pogorszenia sytuacji materialnej 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
998 ze zm.) 

Wnioskodawc
y, Osoby 
ubiegające się 
o przyznanie 
wsparcia 



Dożywianie  Dział Pomocy 
Społecznej 

Udzielanie pomocy 
rodzinom w poprawie 
ich sytuacji życiowej oraz 
w rozwiązywaniu 
problemów opiekuńczo-
wychowawczych 

Osoby ubiegające się o 
przyznanie wsparcia 

Imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, 
adres zamieszkania, PESEL, dowód osobisty lub inny 
dokument potwierdzający tożsamość, nr telefonu, stan 
cywilny, obywatelstwo,  dane dzieci (imię i nazwisko, 
płeć, data urodzenia, obywatelstwo, PESEL dziecka, 
stan cywilny dziecka), dane członków rodziny: 
małżonków, rodziców dzieci, opiekunów faktycznych, 
dane osób zamieszkujących wspólnie z tym osobami 
(imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, PESEL, numer 
i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość), 
państwo przebywania własnego i członków rodziny, 
wielkość gospodarstwa rolnego w hektarach,  
wykształcenie, zawód, miejsce pracy, nazwy 
właściwych urzędów skarbowych, organ, do którego 
opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne,  kwota alimentów, dochody oraz ich źródła, 
podatki, przyczyny pogorszenia sytuacji materialnej, 
numer rachunku bankowego, 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej (Dz. U. 2018 
poz.1508 ze zm.) Uchwała Nr 221 
Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 
2013 r. w sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu wspierania 
finansowego gmin w zakresie 
dożywiania "Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania" na lata 2014-
2020, Uchwała Nr 140 Rady 
Ministrów z dnia 15 października 
2018 r. w sprawie ustanowienia 
wieloletniego rządowego programu 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 
2019-2023 (M.P. z 2018r. poz.1007) 

Wnioskodawc
y, Osoby 
ubiegające się 
o przyznanie 
wsparcia 

Pomoc  osobom  
uprawnionym do  
alimentów 

Dział 
Świadczeń 
Rodzinnych, 
Wychowawcz
ych i 
Alimentacyjn
ych, Dział 
Pomocy 
Społecznej, 
Dział 
Finansowo-
Administracyj
ny 

uzyskanie prawa  do 
funduszu 
alimentacyjnego, 
działania  z dłużnikami  
alimentacyjnymi 

osoby uprawnione do 
pomocy w zakresie  
alimentów 

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia,  
adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny  
PESEL, miejsce pracy, seria i numer dowodu 
osobistego,  numer telefonu, stan cywilny, 
obywatelstwo, stopień  niepełnosprawności, wysokość 
dochodów, stan rodziny,  stopień pokrewieństwa, stan 
zdrowia, wyroki i inne  orzeczenia wydane w 
postępowaniu sądowym lub  administracyjnym, numer 
rachunku bankowego 

ustawa z dnia  7 września 2017 o 
pomocy osobom uprawniony m do 
alimentów (Dz. U. z 2017r.,  poz. 489) 

Wnioskodawc
y, Osoby 
ubiegające się 
o przyznanie 
wsparcia 

DŁUŻNICY 
ALIMENTACYJNI I 
ZALICZKA 
ALIMENTACYJNA 

Dział 
Świadczeń 
Rodzinnych, 
Wychowawcz
ych i 
Alimentacyjn
ych, Dział 
Pomocy 
Społecznej, 
Dział 
Finansowo-
Administracyj
ny 

dopełnienie obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa.  

osoby  uprawnione do 
świadczeń z funduszu  
alimentacyjnego, 
członkowie ich rodzin 
oraz  dłużnicy 

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, 
adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny 
PESEL, miejsce pracy, seria i numer dowodu 
osobistego, numer telefonu, stan cywilny, 
obywatelstwo, stopień niepełnosprawności, wysokość 
dochodów, stan rodziny, stopień pokrewieństwa, stan 
zdrowia, wyroki i inne orzeczenia wydane w 
postępowaniu sądowym lub administracyjnym, numer 
rachunku bankowego 

ustawa z dnia 22 kwietnia 2005r . o 
postępowaniu wobec dłużników 
alimentacyjnych oraz  zaliczce 
alimentacyjnej ( Dz. U . 2005r., Nr 86, 
poz. 732 z późn . zm. ) ustawa z dnia  
7 września 2017 o pomocy osobom 
uprawniony m do alimentów (Dz. U. z 
2017r.,  poz. 489) 

głównie od 
osób, których 
dane dotyczą 
a także od 
organu 
egzekucyjneg
o                                                                                               



PRZEMOC I 
GMINNY ZESPÓŁ 
INTERDYSCYPLINAR
NY 

Kierownik diagnozowanie 
problemu przemocy w 
rodzinie; interwencje w 
środowisku dotkniętym  
przemocą w rodzinie; 
podejmowanie działań w 
środowisku zagrożonym 
przemocą w rodzinie  
mających na celu 
przeciwdziałanie temu 
zjawisku; podejmowanie 
działań w stosunku do 
osób  stosujących 
przemoc w rodzinie; 
opracowywanie planu 
pomocy w 
indywidualnych 
przypadkach 
wystąpienia przemocy w 
rodzinie; monitorowanie 
sytuacji rodzin, w 
których  dochodzi do 
przemocy oraz rodzin 
zagrożonych 
wystąpieniem przemocy; 
,,Niebieskie Karty” 

osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie i 
osób stosujących 
przemoc w rodzinie. 

nazwiska i imiona , data urodzenia, adres zamieszkania 
lub pobytu, numer  ewidencyjny  PESEL, miejsce pracy, 
zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu  
osobistego, numer  telefonu, stan zdrowia, nałogi, 
skazania, orzeczenia o ukaraniu, inne orzeczenia 
wydane w  postępowaniu sądowym lub 
administracyjnym 

ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
tj. z dnia 24 sierpnia  2015 r.   

od osób, 
których 
dotyczą oraz z 
innych źródeł 
niż osoba, 
której dane 
dotyczą . 

 Wsparcie kobiet  w 
ciąży i rodzin  „Za 
życiem” 

Dział 
Świadczeń 
Rodzinnych, 
Wychowawcz
ych i 
Alimentacyjn
ych, Dział 
Pomocy 
Społecznej, 
Dział 
Finansowo-
Administracyj
ny 

przyznanie   uprawnień 
do  zasiłku  
jednorazowego 

Osoby uprawnione do 
przyznania świadczenia 

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, 
adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny 
PESEL, miejsce pracy, seria i numer dowodu 
osobistego, numer telefonu, stan cywilny, 
obywatelstwo, stopień niepełnosprawności, wysokość 
dochodów, stan rodziny, stopień pokrewieństwa, stan 
zdrowia, numer rachunku bankowego 

ustawa  o wsparciu kobiet w ciąży  i 
rodzin "Za  życiem" 

od osób, 
których 
dotyczą oraz z 
innych źródeł 
niż osoba, 
której dane 
dotyczą . 

Stypendia i zasiłki  
szkolne 

Zastępca 
kierownika 

Udzielenie osobom 
uprawnionym  
stypendium  i zasiłku  
szkolnego 

osoby  ubiegające się o 
przyznanie stypendium i 
zasiłek szkolny 

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia,  
adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny  
PESEL, miejsce pracy, seria i numer dowodu 
osobistego,  numer telefonu, stan cywilny, 
obywatelstwo, stopień  niepełnosprawności, wysokość 

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o 
systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2017r. poz. 2198 z późn. zm.), 
Uchwała Nr XI/89/11 Rady Gminy 
Gierałtowice z dnia 18 sierpnia 2011r. 

głównie od 
osób, których 
dane dotyczą                                                                              



dochodów, stan rodziny,  stopień pokrewieństwa, stan 
zdrowia, numer rachunku  bankowego 

w sprawie przyjęcia regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy 
Gierałtowice 

KARTA DUŻEJ 
RODZINY  

Dział Pomocy 
Społecznej 

dopełnienie obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa – 
przyznanie karty dużej 
rodziny 

Rodziny wielodzietne w 
tym zastępcze lub 
prowadzące rodzinne 
domy dziecka. 

PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, numer 
telefonu, stan cywilny, orzeczenia wydane w 
postępowaniach sądowych lub administracyjnych, seria 
i numer dowodu osobistego członkowie rodziny - imię i 
nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, data urodzenia, 
adres zamieszkania, stopień niepełnosprawności, 
termin ukończenia nauki 

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o 
Karcie Dużej Rodziny 

od osób, 
których 
dotyczą oraz z 
innych źródeł 
niż osoba, 
której dane 
dotyczą . 

„Dobry start” Dział 
Świadczeń 
Rodzinnych, 
Wychowawcz
ych i 
Alimentacyjn
ych, Dział 
Finansowo-
Administracyj
ny 

dopełnienie obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa – 
przyznanie świadczenia 

osoby  ubiegające się o 
przyznanie świadczenia 

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia,  
adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny  
PESEL, miejsce pracy, seria i numer dowodu 
osobistego,  numer telefonu, stan cywilny, 
obywatelstwo, stopień  niepełnosprawności, wysokość 
dochodów, stan rodziny,  stopień pokrewieństwa, stan 
zdrowia, numer rachunku  bankowego 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 
dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
szczegółowych warunków realizacji 
rządowego programu „Dobry start”, 
realizacja zadań z zakresu wspierania 
rodziny na podstawie przepisów 
ustawy o ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej, ( t. j. Dz. 
U. 2018 r. poz. 998 ze zm.). 

od osób, 
których 
dotyczą oraz z 
innych  źródeł 
niż osoba, 
której dane 
dotyczą 

Kierowanie do 
domów pomocy 
społecznej 

Dział Pomocy 
Społecznej, 
Dział 
Finansowo-
Administracyj
ny 

Realizacja uprawnień 
skierowania do domów 
pomocy społecznej 

Osoby ubiegające się o 
skierowanie do dps 

Nazwiska imiona, decyzja organu emerytalno-
rentowego, oświadczenie o stanie majątkowym, 
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 
zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ze 
wskazaniem typu domu wraz z załączonymi wynikami 
badań, opinia dotycząca sprawności psychofizycznej, 
postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu, 
postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub 
kuratora 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej (Dz. U. 2017 
poz.1952 ze zm.) 

od osób, 
których 
dotyczą oraz z 
innych  źródeł 
niż osoba, 
której dane 
dotyczą 

RODZINA 500 PLUS Dział 
Świadczeń 
Rodzinnych, 
Wychowawcz
ych i 
Alimentacyjn
ych, Dział 
Finansowo-
Administracyj
ny  

dopełnienie obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa – 
przyznanie świadczeń 
wychowawczych 

osoby ubiegające się o 
ustalenie prawa do 
świadczenia 
wychowawczego i 
członkowie ich rodzin, w 
tym dzieci ubiegających 
się  

nazwiska i imiona,  data urodzenia, adres zamieszkania 
lub pobytu, numer  ewidencyjny  PESEL, seria i numer 
dowodu  osobistego, numer telefonu, stan zdrowia. 

Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o 
pomocy państwa w wychowywaniu 
dzieci 

od osób, 
których 
dotyczą oraz z 
innych  źródeł 
niż osoba, 
której dane 
dotyczą 



Kierowanie do 
ośrodków wsparcia 

Dział Pomocy 
Społecznej, 
Dział 
Finansowo-
Administracyj
ny  

Realizacja uprawnień, 
skierowania do 
ośrodków wsparcia  

osoby ubiegające się o 
skierowanie do 
ośrodków wsparcia 

Dane oznaczające (identyfikujące) wnioskodawcę -  
Imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, 
adres zamieszkania, PESEL, dowód osobisty lub inny 
dokument potwierdzający tożsamość, nr telefonu, stan 
cywilny, obywatelstwo,  dane dzieci (imię i nazwisko, 
płeć, data urodzenia, obywatelstwo, PESEL dziecka, 
stan cywilny dziecka), dane członków rodziny: 
małżonków, rodziców dzieci, opiekunów faktycznych, 
dane osób zamieszkujących wspólnie z tym osobami 
(imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, PESEL, numer 
i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość), 
państwo przebywania własnego i członków rodziny, 
wielkość gospodarstwa rolnego w hektarach,  
wykształcenie, zawód, miejsce pracy, nazwy 
właściwych urzędów skarbowych, organ, do którego 
opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne,  kwota alimentów, dochody oraz ich źródła, 
podatki, przyczyny pogorszenia sytuacji materialnej, 
numer rachunku bankowego, środowiskowego. 

Ustawa z dnia 12.03.2004r o pomocy 
społecznej ( Dz. U z 2018r poz. 1508 z 
późn. zm.) 

od osób, 
których 
dotyczą oraz z 
innych  źródeł 
niż osoba, 
której dane 
dotyczą 



Programu 
Operacyjnego 
Pomoc 
Żywnościowa 2014-
2020  

Dział Pomocy 
Społecznej  

dopełnienie obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa-
wydawanie produktów 
żywnościowych 

Osoby korzystające z 
pomocy społecznej i wg 
zwiększonego do 150% 
kryterium dochodowego 
z pomocy społecznej  

Dane oznaczające (identyfikujące) wnioskodawcę 
(stronę) w sprawie świadczenia z pomocy społecznej -  
Imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, 
adres zamieszkania, PESEL, dowód osobisty lub inny 
dokument potwierdzający tożsamość, nr telefonu, stan 
cywilny, obywatelstwo,  dane dzieci (imię i nazwisko, 
płeć, data urodzenia, obywatelstwo, PESEL dziecka, 
stan cywilny dziecka), dane członków rodziny: 
małżonków, rodziców dzieci, opiekunów faktycznych, 
dane osób zamieszkujących wspólnie z tym osobami 
(imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, PESEL, numer 
i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość), 
państwo przebywania własnego i członków rodziny, 
wielkość gospodarstwa rolnego w hektarach,  
wykształcenie, zawód, miejsce pracy, nazwy 
właściwych urzędów skarbowych, organ, do którego 
opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne,  kwota alimentów, dochody oraz ich źródła, 
podatki, przyczyny pogorszenia sytuacji materialnej, 
numer rachunku bankowego, środowiskowego. 

ustawa z dnia 12 marca 2004 r.  o 
pomocy społecznej (j.t. Dz. U z 2018r. 
poz. 1508 z późn. zm.) oraz uchwała 
nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 
2013 r.  w sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu wspierania 
finansowego gmin w zakresie 
dożywiania „Pomoc państwa  w 
zakresie dożywiania” na lata 2014–
2020 

od osób, 
których 
dotyczą oraz z 
innych  źródeł 
niż osoba, 
której dane 
dotyczą 

Zasiłek dla 
opiekunów 

Dział 
Świadczeń 
Rodzinnych, 
Wychowawcz
ych i 
Alimentacyjn
ych, Dział 
Finansowo-
Administracyj
ny  

realizacja wymogów 
ustawy – ustalenie 
prawa do zasiłku dla 
opiekuna 

    Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o 
ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 
opiekunów 

  

Spotkania 
świąteczne dla osób 
samotnych  

Dział Pomocy 
Społecznej, 
Dział 
Finansowo-
Administracyj
ny 

Realizacja zadania 
własnego – projekt 
socjalny 

Uczestnicy spotkań- 
osoby starsze samotne 
bezdomne z terenu 
gminy 

Imię (imiona), nazwisko,  miejsce zamieszkania  Zgoda osób których dana dotyczą (art 
6 ust.1 lit a RODO, art.. 9 ust. 2 lit. a 
RODO), 

od osób, 
których  dane 
dotyczą  



Dane uczestników 
projektów RPOWSL 
2014-2020 

Dział Pomocy 
Społecznej, 
Dział 
Finansowo-
Administracyj
ny 

dopełnienie obowiązków 
określonych w 
przepisach prawa 

Beneficjenci projektów Imiona i nazwiska, adres zamieszkania, PESEL, NIP, 
imiona rodziców, zawarte związkach małżeńskich, 
miejsce pracy, zawód, wykształcenie, sytuacja 
rodzinna, zdrowotne , mieszkaniowa, numer i seria 
dowodu tożsamości. 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej (Dz. U. 2017 
poz.1952 ze zm.) 

od osób, 
których 
dotyczą oraz z 
innych  źródeł 
niż osoba, 
której dane 
dotyczą 

Prowadzenie 
Składnicy Akt 

Kierownik Prowadzenie składnicy 
akt obejmuje 
gromadzenie ewidencję , 
przechowywanie , 
opracowywanie , 
zabezpieczanie i 
udostępnianie 
dokumentacji  

Dane pracowników, 
beneficjentów, klientów 
i kontrahentów 

Dane identyfikacyjne obejmuję imię, nazwisko, nr. 
Pesel, NIP, datę urodzenia, miejsce urodzenia ,adresu 
zamieszkania ,płeć, obywatelstwo, kraj pochodzenia 
,dane wrażliwe orzeczenia o niepełnosprawności, 
dokumentacja medyczną ,akta osobowe pracowników 

Rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18 
stycznia 2011w sprawie instrukcja 
kancelaryjnej , jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i 
zakresu działania archiwów 
zakładowych - Dz.U.2011.Nr.14.poz. 
67.  

od osób, 
których 
dotyczą oraz z 
innych  źródeł 
niż osoba, 
której dane 
dotyczą 

Rejestracja skarg i 
wniosków 

Kierownik Zarejestrowanie skargi 
lub wniosku w rejestrze 
oraz skierowanie do 
właściwej komórki 
organizacyjnej 

dane osób bądź 
podmiotów , które 
wniosły skargę lub 
wniosek ,postępowania 
skargowe, odpowiedzi 
do zainteresowanych 
osób. Lub przekazanie 
według właściwości.  

Dane identyfikacyjne skarżącego,  imię, nazwisko, 
adresu zamieszkania lub korespondencyjny , inne dane 
podane przez skarżącego 

Umowa (art.. 6 ust.1 lit. b RODO)  od osób, 
których 
dotyczą oraz z 
innych  źródeł 
niż osoba, 
której dane 
dotyczą 



Wysyłka i odbiór 
korespondencji 

Kierownik prowadzenie dzienników 
korespondencji  

Adresaci korespondencji 
przychodzącej i 
wychodzącej  

Dane identyfikacyjne stron obejmujące imię i nazwisko, 
adres do korespondencji, kraj pochodzenia, płeć osób 
fizycznych oraz dane teleadresowe firm i instytucji. 

Instrukcja kancelaryjna, KPA od osób, 
których 
dotyczą oraz z 
innych  źródeł 
niż osoba, 
której dane 
dotyczą 

 


