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INFORMACJA O ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Nazwa zbioru: 

Dodatki mieszkaniowe. 

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. Przedstawiciel Administratora danych, o których mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997r. o ochronie danych osobowych: 
 

4.  Powierzenie przetwarzania danych osobowych: 
 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych osobowych: 

Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego                

z przepisu prawa (art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych).  

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:  

Realizacja założeń ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych. 

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

Art. 2 oraz art. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych tj.  

1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych; 

2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do 

lokalu mieszkalnego; 

3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich 

własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;  

4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki 

związane z jego zajmowaniem;  

5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal 

zamienny albo socjalny.  

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, o których mowa w art. 2 ust. 1, jeżeli średni miesięczny 

dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę 

złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej 

emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, 

obowiązującej w dniu złożenia wniosku, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 8. 

 



 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

nazwiska i imiona, 

data urodzenia, 

adres zamieszkania lub pobytu, 

numer ewidencyjny PESEL, 

miejsce pracy, 

seria i numer dowodu osobistego, 

9. Sposób zbierania danych: 

głównie od osób, których dotyczą, 

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: 

Bank Spółdzielczy w Lubawie,  

Agencja Własności Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Gospodarstwo Skarbu Państwa w Ostródzie 

z siedzibą w Grabinie, 

Parafia Rzymsko-katolicka w Prątnicy, 

Wspólnota mieszkaniowa, Rodzone 

Spółdzielnia mieszkaniowa „Nasz Dom”, Mortęgi 

Spółdzielnia Mieszkaniowa, Targowisko 

Urząd Gminy Lubawa, 

Wspólnota mieszkaniowa, Rakowice 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego: 

 

 


