
Nr zbioru: 8 

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

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

 

 

INFORMACJA O ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Nazwa zbioru: 

Baza danych osób dotkniętych przemocą w rodzinie i stosujących przemoc w rodzinie. 

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: 
 

4. 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. 

5. Cel przetwarzania danych w zbiorze:  

Realizacja zadań wynikających z ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w 
rodzinie (tekst jednolity z dnia 24 sierpnia 2015 roku Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) 

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

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie, osoby stosujące przemoc w rodzinie, członkowie rodzin 
dotkniętych przemocą w rodzinie, świadkowie stosowania przemocy w rodzinie, zgłaszający 
podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie. 

7. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

nazwiska i imiona, 
imiona rodziców, 
data urodzenia, 
miejsce urodzenia 
adres zamieszkania lub pobytu, 
numer ewidencyjny PESEL, 
miejsce pracy, 
zawód, 
wykształcenie, 
numer telefonu, 

inne dane osobowe: 

Płeć, stan cywilny, formy przemocy, sytuacja rodzinna, mieszkaniowa, zawodowa, ekonomiczna i 
zdrowotna, sytuacja dzieci, nadzór kuratora, uzależnienia, pobyt w zakładzie karnym, podjęte działania. 



Dane osobowe ujawnione w zbiorze: 

a) ujawnione bezpośrednio lub w kontekście: 
stan zdrowia 
nałogi 

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

8. Sposób zbierania danych: 

od osób, których dotyczą, 
z innych źródeł niż osoba, której dotyczą – Sąd, Policja, szkoła, ośrodek zdrowia, 

9. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

Podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

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

Komisariat Policji w Lubawie 
Prokuratura Rejonowa w Iławie 
Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Iławie 
Sąd Rejonowy II Wydział Karny w Iławie 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iława 

11. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego: 

 

 


