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INFORMACJA O ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Nazwa zbioru: 

Baza danych osób ubiegających się pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020. 

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: 

Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących. 

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 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. 

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

Osoby z terenu gminy Lubawa znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone 

w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza określonej procentowo kwoty 

kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej. 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

nazwiska i imiona, 

data urodzenia, 

adres zamieszkania lub pobytu, 

numer ewidencyjny PESEL, 
numer telefonu, 

inne dane osobowe: 

Status osoby, dochód, powody udzielenia pomocy, płeć, wiek, uczestnictwo w działaniach finansowych 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Dane osobowe ujawnione w zbiorze: 

a) ujawnione bezpośrednio lub w kontekście: 



pochodzenie etniczne 

stan zdrowia 

9. Sposób zbierania danych: 

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: 

Organizacja pożytku publicznego uczestnicząca w realizacji Programu Operacyjnego pomoc 

Żywnościowa 2014 – 2020.  

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego: 
 

 


