
Nr zbioru: 1 

Data wpisania zbioru: -------- 

Data ostatniej modyfikacji zbioru: ------------- 

 

INFORMACJA O ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Nazwa zbioru: 

Baza danych wnioskodawców ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej.   

2. Administrator danych:  

Administrator:                     Ośrodek Pomocy społecznej Gminy Lubawa 
Regon:                                   510027257 
Miejscowość:                       Fijewo         
Nr domu:                              73 
Kod pocztowy:                    14-260  
Poczta:                                  Lubawa 
Gmina:                                  Lubawa 
Powiat:                                 Iława 
Województwo:                   warmińsko-mazurskie 

3.  Powierzenie przetwarzania danych osobowych: 

Administrator danych powierzył w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie danych innemu 
podmiotowi (art. 28 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych      
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). 

4. Podmiot któremu powierzono  przetwarzanie danych ze zbioru: 

✓ Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; 02-486 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 180 

✓ Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur; ul. Gdańska 10/8, 14-200 Iława 

✓ Zespół Placówek Szkolono-Wychowawczych w Iławie, ul. Kościuszki 23a, 14-200 Iława 

✓ Zespół Szkół w Lubawie; ul. Gdańska 25, 14-260 Lubawa 

✓ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. Kazimierza Kirejczyka  

ul. Kasprowicza 4, 86-300 Grudziądz 

✓ Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petofi; ul. Sportowa 1, 14-100 Ostróda 

✓ Żłobek Miejski w Lubawie „Akademia Maluszka” ul. Rzepnikowskiego 9/2, 14-260 Lubawa 

✓ Szkoła Podstawowa w Zajączkowie; Zajączkowo 21a, 13-324 Grodziczno 

✓ Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sampławie; Sampława 4, 14-260 Lubawa 

✓ Szkoła Podstawowa im. Księdza Biskupa Bernarda Czaplińskiego w Grabowie-Wałdykach; Grabowo 

116, 14-229 Rożental 

✓ Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stanisława Dziwisza w Kazanicach; Kazanice 83A, 14-229 Rożental 

✓ Szkoła Podstawowa im. Teofila Ruczyńskiego; w Prątnicy;  Prątnica 9, 14-260 Lubawa 

✓ Szkoła Podstawowa w Tuszewie; Tuszewo 24, 14-260 Lubawa 

✓ Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rożentalu; Rożental 140A, 14-260 Lubawa 

✓ Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Złotowie; Złotowo 66, 14-260 Lubawa 

✓ Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Lubawie; ul. Rzepnikowskiego 7, 14-260 Lubawa 

✓ Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie 

prowadzącym Niepubliczne Przedszkole Specjalne „OREWIACZEK”; ul. Grunwaldzka 19A, 14-100 

Ostróda 

 

 



5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych osobowych: 

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
– art. 6 ust. 1c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:  

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 tych świadczeń dla osób 
zamieszkujących na terenie gminy Lubawa. 

7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: 

Osoby ubiegające się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej zamieszkałe albo przebywające na 
terenie Gminy Lubawa. 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

imię i nazwisko, 
data urodzenia,  
miejsce urodzenia, 
adres miejsca zamieszkania lub pobytu lub zameldowania na pobyt stały,  
numer PESEL,  
numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,  
imiona rodziców, 

inne dane osobowe: 

płeć, stan cywilny, obywatelstwo, data wydania, numer i rodzaj dokumentu określającego status 
cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej, stopień pokrewieństwa z członkami rodziny, rodzaj szkoły lub 
szkoły wyższej, do której uczęszcza osoba, numer telefonu, wykształcenie, zawód, miejsce pracy, dane 
członków rodziny, dane osoby zobowiązanej do alimentacji na rzecz uprawnionego lub członka jego 
rodziny, dane opiekuna prawnego/kuratora, zobowiązania alimentacyjne ponoszone przez 
uprawnionego lub członków jego rodziny, informacje o dochodach i wydatkach, numer konta 
bankowego uprawnionego, sytuacja mieszkaniowa osoby/rodziny, sytuacja rodzinna osób wspólnie 
zamieszkujących, sytuacja zawodowa, sytuacja zdrowotna, sytuacja osób niepełnosprawnych, sytuacja 
osób uzależnionych, data i miejsce złożenia wniosku o przyznanie świadczenia oraz rodzaj 
wnioskowanego świadczenia, data wydania i rodzaj rozstrzygnięcia w sprawie świadczenia, okres, na 
który świadczenie zostało przyznane, liczba, rodzaj i wysokość przyznanych świadczeń o charakterze 
pieniężnym, liczba, rodzaj, zakres, wartość i miejsce przyznanych usług i świadczeń o charakterze 
niepieniężnym, miejsce otrzymania świadczenia, składki na ubezpieczenie zdrowotne (tj. imię i 
nazwisko, numer PESEL, data powstania obowiązku ubezpieczenia, data wyrejestrowania z 
ubezpieczenia, kod i nazwa tytułu ubezpieczenia, okres rozliczeniowy) 

Dane osobowe ujawnione w zbiorze: 

a) ujawnione bezpośrednio lub w kontekście: 
pochodzenie etniczne 
stan zdrowia 
nałogi 

b) dotyczą: 
skazań 
orzeczeń o ukaraniu 
innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym 

9. Sposób zbierania danych: 

• od osób, których dane dotyczą  

• z innych źródeł niż osoba, której dotyczą, min. od podmiotów wymienionych w art. 105 ust.1 



ustawy o pomocy społecznej. 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

11.  Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane: 

Jednostki sektora finansów publicznych , organy administracji publicznej, podmioty wykonujące 
działalność leczniczą, w szczególności ZUS, KRUS, PUP, Urząd Skarbowy, sąd, Policja, komornik, 
placówki oświatowe, internat, fundacje, żłobki,  placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy 
społecznej, ośrodki pomocy społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, ŚDS, noclegownie, 
schroniska dla bezdomnych oraz inne podmioty w celu realizacji ustawy o pomocy społecznej, banki. 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego: 
 

 


