
Nr zbioru: 7 

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

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

 

INFORMACJA O ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Nazwa zbioru: 

Baza danych rodzin korzystających ze wsparcia i systemu pieczy zastępczej. 

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. 

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 z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

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

Art. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj.  

1. osób posiadających obywatelstwo polskie, mających miejsce zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

2. mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw 
członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji 
Szwajcarskiej oraz członków ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o 
wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium 
obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2014 r. poz. 1525), 
posiadających prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

3. cudzoziemców mających miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:  
a. zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,  
b. uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;  

4. cudzoziemców mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej na podstawie:  
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a. zezwolenia na pobyt stały,  
b. zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 

ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650 oraz z 2014 r. 
poz. 463 i 1004).  

Przepisy działu III stosuje się także do małoletniego cudzoziemca niewymienionego w ust. 1 pkt 2-4, 
przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

nazwiska i imiona, 
imiona i nazwiska rodziców, 
data urodzenia, 
miejsce urodzenia 
adres zamieszkania lub pobytu, 
numer ewidencyjny PESEL, 
Numer Identyfikacji Podatkowej, 
miejsce pracy, 
zawód, 
wykształcenie, 
seria i numer dowodu osobistego, 
numer telefonu, 

inne dane osobowe: 

Płeć, stan cywilny, miejsce pracy lub nauki, stopień pokrewieństwa, dane członków rodziny, dane osoby 
zobowiązanej do alimentacji na rzecz członka rodziny uprawnionego, zobowiązania alimentacyjne 
ponoszone przez członków rodziny uprawnionego, dochód osoby/rodziny, dochód na osobę w rodzinie, 
rodzaj wydatków osoby rodziny, numer konta bankowego uprawnionego, sytuacja mieszkaniowa 
osoby/rodziny, sytuacja rodzinna osób wspólnie zamieszkujących, sytuacja zawodowa, sytuacja 
zdrowotna, sytuacja osób niepełnosprawnych, sytuacja osób uzależnionych. 

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 dotyczą, 
z innych źródeł niż osoba, której dotyczą – Sąd, PCPR, 

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: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iława 
Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Iławie 
Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze  
Banki wskazane przez świadczeniobiorców 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego: 
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