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INFORMACJA O ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Nazwa zbioru: 

Baza danych uczestników oraz absolwentów Klubu Integracji Społecznej Gminy Lubawa. 

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:  

Prowadzenie bazy uczestników Klubu Integracji Społecznej  oraz monitoring absolwentów KIS, 

sprawozdawczość, pośrednictwo zatrudnienia oraz monitoring działań wynikających z ustawy o 

zatrudnieniu socjalnym. 

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

Uczestnicy oraz absolwenci Klubu Integracji Społecznej Gminy Lubawa..  

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

nazwiska i imiona, 

imiona rodziców, 

data urodzenia, 

miejsce urodzenia, 

adres zamieszkania lub pobytu, 

numer ewidencyjny PESEL, 

miejsce pracy, 

zwód, 

wykształcenie, 

numer telefonu, 

inne dane osobowe: 

Stopień niepełnosprawności, doświadczenie zawodowe, opiekun prawny, sprawowanie opieki nad 

dzieckiem do lat 7 oraz osobą zależną, status na rynku pracy, dane o zatrudnieniu, szczegóły wsparcia w 



ramach udziału w KIS. 

Dane osobowe ujawnione w zbiorze: 

a) ujawnione bezpośrednio lub w kontekście: 

pochodzenie etniczne 

stan zdrowia 

b) dotyczą: 

innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym 

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: 
 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego: 
 

 


