
 

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych  

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radłowie  

Jawny rejestr zbiorów danych sporządzony wg rozporządzenia  Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. w sprawie 

sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U.  2015. 719) 

Nazwa zbioru danych 
osobowych 

Ewidencja osób ubiegających się o świadczenia pomocy społecznej w 
MGOPS Radłów 

ADO/siedziba/REGON MIEJSKO- GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, 33-130 

RADŁÓW, UL. BRZESKA 9  

REGON 850019429 

  

Data zgłoszenia zbioru do 
rejestracji 

01.02.2016r. 

Data wprowadzonej ostatniej 
zmiany 

brak 

Rodzaj zmiany 
/aktualizacja/nowy 
wpis/wykreślenie/ 

brak 

Zakres wprowadzonych zmian brak 

Data wykreślenia  zbioru brak 

Podmiot, któremu powierzono 
przetwarzania danych 

brak 

Podstawa prawna przetwarzania 
danych osobowych 

ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (t.j. Dz. U. 2016.930 

z późn. zm.) 

 

Cel przetwarzania danych 
osobowych 

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, prowadzenie 

postępowania w sprawach przyznawania i udzielania świadczeń z pomocy 

społecznej w oparciu o zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych 

świadczeń przewidziane w ustawie i przepisach wykonawczych. 

Opis kategorii osób, których 
dane dotyczą 

Osoby i rodziny ubiegające się o świadczenia  z pomocy społecznej oraz 

osoby zobowiązane do pomocy na rzecz świadczeniobiorców 

 

Zakres przetwarzanych w 
zbiorze danych o osobach 

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, 

adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, miejsce pracy, 

zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, 

informacja o dochodach, stopień niepełnosprawności, orzeczenia lekarskie, 

stan zdrowia, oświadczenie o stanie majątkowym, wysokość przyznanych 

świadczeń, stan zdrowia, nałogi, skazania, orzeczenia o ukaraniu lub inne 

orzeczenia wydane w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. 

Sposób zbierania danych do 
zbioru 

głównie od osób, których dotyczą, od organów uprawnionych na 
podstawie przepisów prawa 

Sposób udostępniania danych ze 
zbioru 

dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na 
podstawie przepisów prawa 

Oznaczenie odbiorcy danych 
kategorii odbiorców, którym 
dane mogą być przekazywane 

brak 

Informacja o przekazywaniu 
danych do państwa trzeciego w 
rozumieniu art. 7 pkt 7 ustawy 

brak 

Nr zgłoszenia 019949/99 

 

 



Nazwa zbioru danych 
osobowych 

Zbór danych osób uprawnionych do alimentów ubiegających się o 
świadczenia w MGOPS Radłów wraz ze zbiorem dłużników 
alimentacyjnych i  członków ich rodzin 

ADO/siedziba/REGON MIEJSKO- GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, 33-130 

RADŁÓW, UL. BRZESKA 9  

REGON 850019429 

 

Data zgłoszenia zbioru do 
rejestracji 

01.02.2016r. 

Data wprowadzonej ostatniej 
zmiany 

brak 

Rodzaj zmiany 
/aktualizacja/nowy 
wpis/wykreślenie/ 

brak 

Zakres wprowadzonych zmian brak 

Data wykreślenia  zbioru brak 

Podmiot, któremu powierzono 
przetwarzania danych 

brak 

Podstawa prawna przetwarzania 
danych osobowych 

Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów (Dz.U.2016.169 z poźn.zm.) 

Cel przetwarzania danych 
osobowych 

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 

 

Opis kategorii osób, których 
dane dotyczą 

Osoby  otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 

członkowie ich rodzin, osoby zobowiązane do alimentacji na rzecz osób 

uprawnionych  

Zakres przetwarzanych w 
zbiorze danych o osobach 

nazwiska i imiona,  data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer 

ewidencyjny PESEL, miejsce pracy,  wykształcenie, seria i numer dowodu 

osobistego, numer telefonu, zaświadczenia i oświadczenia o dochodach, 

dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej, zaświadczenie organu 

prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność 

egzekucji,  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, odpis prawomocnego 

orzeczenia sadu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu  o 

zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego 

treść ugody sadowej lub ugody  zawartej przed mediatorem, orzeczenie 

sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej, 

zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły 

wyższej, informacje właściwego sadu lub właściwej instytucji o podjęciu 

przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu 

wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, innych 

orzeczeń wydanych w postępowaniu sadowym lub administracyjnym 

Sposób zbierania danych do 
zbioru 

głównie od osób, których dotyczą, od organów uprawnionych na 
podstawie przepisów prawa 

Sposób udostępniania danych ze 
zbioru 

dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na 
podstawie przepisów prawa 

Oznaczenie odbiorcy danych 
kategorii odbiorców, którym 
dane mogą być przekazywane 

brak 

Informacja o przekazywaniu 
danych do państwa trzeciego w 
rozumieniu art. 7 pkt 7 ustawy 

brak 

Nr zgłoszenia 008311 

 

 

 



Nazwa zbioru danych 
osobowych 

Ewidencja osób ubiegających się o przyznanie świadczeń rodzinnych w 
MGOPS Radłów 

ADO/siedziba/REGON MIEJSKO- GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, 33-130 

RADŁÓW, UL. BRZESKA 9  

REGON 850019429 

Data zgłoszenia zbioru do 
rejestracji 

01.02.2016r.  

Data wprowadzonej ostatniej 
zmiany 

brak 

Rodzaj zmiany 
/aktualizacja/nowy 
wpis/wykreślenie/ 

brak 

Zakres wprowadzonych zmian brak 

Data wykreślenia  zbioru brak 

Podmiot, któremu powierzono 
przetwarzania danych 

brak 

Podstawa prawna przetwarzania 
danych osobowych 

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. 
2016. 1518 z późn.zm.) 

Cel przetwarzania danych 
osobowych 

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 

 

Opis kategorii osób, których 
dane dotyczą 

Osoby i rodziny ubiegające się o świadczenia  rodzinne oraz osoby 

zobowiązane do pomocy na rzecz świadczeniobiorców 

 

Zakres przetwarzanych w 
zbiorze danych o osobach 

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, adres zamieszkania 

lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, NIP, miejsce pracy, 

wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, 

zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności , zaświadczenia o dochodach 

z US i od pracodawców, zaświadczenia o stanie posiadania z Urzędu 

Gminy oraz zaświadczenia ze szkół o pobieraniu nauki przez dzieci oraz 

innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub 

administracyjnym. 

Sposób zbierania danych do 
zbioru 

głównie od osób, których dotyczą, od organów uprawnionych na 
podstawie przepisów prawa 

Sposób udostępniania danych ze 
zbioru 

dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na 
podstawie przepisów prawa 

Oznaczenie odbiorcy danych 
kategorii odbiorców, którym 
dane mogą być przekazywane 

brak 

Informacja o przekazywaniu 
danych do państwa trzeciego w 
rozumieniu art. 7 pkt 7 ustawy 

brak 

Nr zgłoszenia 008312 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nazwa zbioru danych 
osobowych 

Zbiór danych osobowych, przetwarzanych przez Gminny Zespół 
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

ADO/siedziba/REGON MIEJSKO- GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, 33-130 

RADŁÓW, UL. BRZESKA 9  

REGON 850019429 

Data zgłoszenia zbioru do 
rejestracji 

01.02.2016r. 

Data wprowadzonej ostatniej 
zmiany 

brak 

Rodzaj zmiany 
/aktualizacja/nowy 
wpis/wykreślenie/ 

brak 

Zakres wprowadzonych zmian brak 

Data wykreślenia  zbioru brak 

Podmiot, któremu powierzono 
przetwarzania danych 

brak 

Podstawa prawna przetwarzania 
danych osobowych 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(Dz. U.  2015. 1390 z późn. zm.) 

Cel przetwarzania danych 
osobowych 

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 

 

Opis kategorii osób, których 
dane dotyczą 

Osoby będące ofiarami przemocy oraz sprawcy przemocy 

Zakres przetwarzanych w 
zbiorze danych o osobach 

nazwiska i imiona, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer 

telefonu, stan zdrowia, nałogi, dane dotyczące skazań, a także innych 

orzeczeń wydanych w postępowaniu sadowym lub administracyjnym 

Sposób zbierania danych do 
zbioru 

głównie od osób, których dotyczą, od organów uprawnionych na 
podstawie przepisów prawa 

Sposób udostępniania danych ze 
zbioru 

dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na 
podstawie przepisów prawa 

Oznaczenie odbiorcy danych 
kategorii odbiorców, którym 
dane mogą być przekazywane 

brak 

Informacja o przekazywaniu 
danych do państwa trzeciego w 
rozumieniu art. 7 pkt 7 ustawy 

brak 

Nr zgłoszenia 008635/11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nazwa zbioru danych 
osobowych 

Zbiór danych osób objętych działaniami z zakresu wsparcia rodziny i pieczy 
zastępczej 

ADO/siedziba/REGON MIEJSKO- GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, 33-130 

RADŁÓW, UL. BRZESKA 9  

REGON 850019429 

 

Data zgłoszenia zbioru do 
rejestracji 

01.02.2016r. 

Data wprowadzonej ostatniej 
zmiany 

brak 

Rodzaj zmiany 
/aktualizacja/nowy 
wpis/wykreślenie/ 

brak 

Zakres wprowadzonych zmian brak 

Data wykreślenia  zbioru brak 

Podmiot, któremu powierzono 
przetwarzania danych 

brak 

Podstawa prawna przetwarzania 
danych osobowych 

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

zastępczej (Dz. U. 2015. 332 z późn. zm.) 

Cel przetwarzania danych 
osobowych 

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 

 

Opis kategorii osób, których 
dane dotyczą 

Dane przetwarzane w zbiorze dotyczą osób(podopiecznych) z rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, członków ich rodzin oraz osób pozostających pod opieką 

asystenta rodziny 

Zakres przetwarzanych w 
zbiorze danych o osobach 

nazwiska i imiona, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, miejsce 

pracy, zawód, wykształcenie, seria numer dowodu osobistego,  numer 

telefonu, obywatelstwo, stan cywilny, źródła dochodu, warunki 

mieszkaniowe, sytuacja prawna dziecka, dane o rozwoju dziecka, stan 

zdrowia, nałogi, skazań, orzeczeń o ukaraniu, innych orzeczeń wydanych 

w postepowaniu sadowym lub administracyjnym 

Sposób zbierania danych do 
zbioru 

głównie od osób, których dotyczą, od organów uprawnionych na 
podstawie przepisów prawa 

Sposób udostępniania danych ze 
zbioru 

dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na 
podstawie przepisów prawa 

Oznaczenie odbiorcy danych 
kategorii odbiorców, którym 
dane mogą być przekazywane 

brak 

Informacja o przekazywaniu 
danych do państwa trzeciego w 
rozumieniu art. 7 pkt 7 ustawy 

brak 

Nr zgłoszenia 013463/13 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nazwa zbioru danych 
osobowych 

Zbiór danych osób ubiegających się o wydanie Karty Dużej Rodziny 

ADO/siedziba/REGON MIEJSKO- GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, 33-130 

RADŁÓW, UL. BRZESKA 9  

REGON 850019429 

 

Data zgłoszenia zbioru do 
rejestracji 

01.02.2016r. 

Data wprowadzonej ostatniej 
zmiany 

brak 

Rodzaj zmiany 
/aktualizacja/nowy 
wpis/wykreślenie/ 

brak 

Zakres wprowadzonych zmian brak 

Data wykreślenia  zbioru brak 

Podmiot, któremu powierzono 
przetwarzania danych 

brak 

Podstawa prawna przetwarzania 
danych osobowych 

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o karcie dużej rodziny (Dz. U. 2014. 1863) 

Cel przetwarzania danych 
osobowych 

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 

 

Opis kategorii osób, których 
dane dotyczą 

Rodziny wielodzietne 3+ 

Zakres przetwarzanych w 
zbiorze danych o osobach 

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, 

adres zamieszkania lub pobytu, numer PESEL, seria i numer dowodu 

osobistego, numer telefonu, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, akty 

urodzenia, zaświadczenie ze szkoły, stan zdrowia,  innych orzeczeń 

wydanych w postępowaniu sadowym lub administracyjnym 

Sposób zbierania danych do 
zbioru 

głównie od osób, których dotyczą 

Sposób udostępniania danych ze 
zbioru 

dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na 
podstawie przepisów prawa 

Oznaczenie odbiorcy danych 
kategorii odbiorców, którym 
dane mogą być przekazywane 

brak 

Informacja o przekazywaniu 
danych do państwa trzeciego w 
rozumieniu art. 7 pkt 7 ustawy 

brak 

Nr zgłoszenia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nazwa zbioru danych 
osobowych 

Świadczenia wychowawcze 

ADO/siedziba/REGON MIEJSKO- GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, 33-130 

RADŁÓW, UL. BRZESKA 9  

REGON 850019429 

 

Data zgłoszenia zbioru do 
rejestracji 

01.04.2016r. 

Data wprowadzonej ostatniej 
zmiany 

brak 

Rodzaj zmiany 
/aktualizacja/nowy 
wpis/wykreślenie/ 

brak 

Zakres wprowadzonych zmian brak 

Data wykreślenia  zbioru brak 

Podmiot, któremu powierzono 
przetwarzania danych 

brak 

Podstawa prawna przetwarzania 
danych osobowych 

Ustawa z dnia 11 lutego  2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 

(Dz. U. 2016. 195) 

Cel przetwarzania danych 
osobowych 

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 

 

Opis kategorii osób, których 
dane dotyczą 

Rodziny uprawnione 

Zakres przetwarzanych w 
zbiorze danych o osobach 

nazwiska i imiona, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania 

lub pobytu ,numer ewidencyjny PESEL, seria i numer dowodu osobistego, 

numer telefonu, obywatelstwo,  stan cywilny, adres poczty elektronicznej 

w przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną, orzeczenie o 

niepełnosprawności, akty urodzenia, płeć, stan pokrewieństwa, nazwa 

banku, numer konta bankowego, stan zdrowia,  innych orzeczeń wydanych 

w postępowaniu sadowym lub administracyjnym 

Sposób zbierania danych do 
zbioru 

głównie od osób, których dotyczą, od organów uprawnionych na 
podstawie przepisów prawa 

Sposób udostępniania danych ze 
zbioru 

dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na 
podstawie przepisów prawa 

Oznaczenie odbiorcy danych 
kategorii odbiorców, którym 
dane mogą być przekazywane 

brak 

Informacja o przekazywaniu 
danych do państwa trzeciego w 
rozumieniu art. 7 pkt 7 ustawy 

brak 

Nr zgłoszenia 005974/16 

 

Nazwa zbioru danych 
osobowych 

Świadczeniobiorcy ustawy „Za życiem” 



 

 

 

 

 

 

 

 

ADO/siedziba/REGON MIEJSKO- GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, 33-130 

RADŁÓW, UL. BRZESKA 9  

REGON 850019429 

 

Data zgłoszenia zbioru do 
rejestracji 

26.01.2017r. 

Data wprowadzonej ostatniej 
zmiany 

brak 

Rodzaj zmiany 
/aktualizacja/nowy 
wpis/wykreślenie/ 

brak 

Zakres wprowadzonych zmian brak 

Data wykreślenia  zbioru brak 

Podmiot, któremu powierzono 
przetwarzania danych 

brak 

Podstawa prawna przetwarzania 
danych osobowych 

Ustawa z dnia 4 listopada  2016r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za 

życiem”   (Dz. U. 2016. 1860) 

Cel przetwarzania danych 
osobowych 

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 

 

Opis kategorii osób, których 
dane dotyczą 

Rodziny uprawnione 

Zakres przetwarzanych w 
zbiorze danych o osobach 

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, 

adres zamieszkania lub pobytu ,numer ewidencyjny PESEL, seria i numer 

dowodu osobistego, numer telefonu, obywatelstwo,  stan cywilny, adres 

poczty elektronicznej w przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną, 

orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie,  akty urodzenia, 

płeć, stan pokrewieństwa, nazwa banku, numer konta bankowego, stan 

zdrowia,  innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sadowym lub 

administracyjnym 

Sposób zbierania danych do 
zbioru 

głównie od osób, których dotyczą, od organów uprawnionych na 
podstawie przepisów prawa 

Sposób udostępniania danych ze 
zbioru 

dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na 
podstawie przepisów prawa 

Oznaczenie odbiorcy danych 
kategorii odbiorców, którym 
dane mogą być przekazywane 

brak 

Informacja o przekazywaniu 
danych do państwa trzeciego w 
rozumieniu art. 7 pkt 7 ustawy 

brak 

Nr zgłoszenia 002061/17 


