Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim (art. 36a ust. 3 Dz. U. z 2014 r. poz. 1662).

Nazwa zbioru
Lp.
danych osobowych

1

2

3

Podmiot
Rodzaj
Data
Data
Administrator
któremu
zmiany
zgłoszenia wprowadzonej
Danych/
powierzono
(aktualizacja /
zbioru do
ostatniej
siedziba/REGON przetwarzanie
nowy wpis /
rejestracji
zmiany/
danych
wykreślenie)

Fundusz
Alimentacyjny

Kierownik
Miejskiego
Ośrodka Pomocy
Społecznej, ul.
Staromiejska 8,
42-610
Miasteczko
Śląskie, REGON:
272796927

Dłużnicy
Alimentacyjni

Kierownik
Miejskiego
Ośrodka Pomocy
Społecznej, ul.
Staromiejska 8,
42-610
Miasteczko
Śląskie, REGON:
272796927

Świadczenia z
pomocy społecznej

Kierownik
Miejskiego
Ośrodka Pomocy
Społecznej, ul.
Staromiejska 8,
42-610
Miasteczko
Śląskie, REGON:
272796927

Kierownik
Miejskiego
Dokumentacja
Ośrodka Pomocy
zespołu
Społecznej, ul.
interdyscyplinarnego
4
Staromiejska 8,
do spraw
42-610
przeciwdziałania
Miasteczko
przemocy w rodzinie
Śląskie, REGON:
272796927
Kierownik
Miejskiego
Ośrodka Pomocy
Wspieranie rodziny i Społecznej, ul.
5
systemu pieczy
Staromiejska 8,
zastępczej
42-610
Miasteczko
Śląskie, REGON:
272796927

6

Kierownik
Miejskiego
Ośrodka Pomocy
Społecznej, ul.
Karta dużej rodziny Staromiejska 8,
42-610
Miasteczko
Śląskie, REGON:
272796927

7

Kierownik
Miejskiego
Ośrodka Pomocy
Społecznej, ul.
Staromiejska 8,
42-610
Miasteczko

Dodatek
energetyczny

-

-

-

-

-

-

-

2010-10-14

2010-10-14

2015-04-15

2015-04-15

2015-04-15

2015-04-15

2015-04-15

-

-

-

-

-

-

-

Nowy wpis

Nowy wpis

Nowy wpis

Nowy wpis

Nowy wpis

Nowy wpis

Nowy wpis

Zakres
wprowadzonych
zmian

-

-

-

-

-

-

-

Podstawa prawna przetwarzania danych
osobowych

Opis kategorii
Cel przetwarzania osób, których
danych
dane są
osobowych
przetwarzane
w zbiorze

Przetwarzanie jest niezbędne do
zrealizowania uprawnienia lub spełnienia
obowiązku wynikającego z przepisu prawa:
ustawa z dnia 7 września 2007 o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów (D.U. z
2009 nr 1 poz.7 z późniejszymi zmianami)

Wierzyciele,
Realizacja
osoby, którym
przepisów ustawy wyrokiem sadu
z dnia 7 września
przyznano
2007 o pomocy
świadczenie
osobom
alimentacyjne
uprawnionym do
a egzekucja
alimentów.
jest
bezskuteczna.

Przetwarzanie jest niezbędne do
zrealizowania uprawnienia lub spełnienia
obowiązku wynikającego z przepisu prawa:
ustawa z dnia 7 września 2007 o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów (D.U. z
2009 nr 1 poz.7 z
późniejszymi zmianami)

Wierzyciele,
dłużnicy
Realizacja
alimentacyjni,
przepisów ustawy osoby, którym
z dnia 7 września wyrokiem sadu
2007 o pomocy
przyznano
osobom
świadczenie
uprawnionym do alimentacyjne
alimentów.
a egzekucja
jest
bezskuteczna.

Przetwarzanie jest niezbędne do
zrealizowania uprawnienia lub spełnienia
obowiązku wynikającego z przepisu prawa:
ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn.
zm.)

Klienci pomocy
społecznej i
pozostali
członkowie ich
Realizacja
rodzin, osoby
przepisów ustawy
zobowiązane
z dnia 12 marca
do alimentacji
2004r. o pomocy
o których
społecznej
mowa w art.
103 ustawy o
pomocy
społecznej

Przetwarzanie jest niezbędne do
zrealizowania uprawnienia lub spełnienia
obowiązku wynikającego z przepisu prawa:
ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

1.
2.
Ofiary
3.
przemocy,
4.
Realizacja zadań
sprawcy
5.
ustawowych
przemocy i
6.
członkowie ich
7.
rodzin
8.
9.

-

Przetwarzanie jest niezbędne do
zrealizowania uprawnienia lub spełnienia
obowiązku wynikającego z przepisu prawa:
ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. z
2014r. poz. 1188 (z póżn. zm.).

Rodziny
niewydolne
opiekuńczowychowawczo
Realizacja zadań
(rodzice,
ustawowych
dzieci, inni
członkowie
rodz. wspólnie
zamieszkali).

-

Przetwarzanie jest niezbędne do
zrealizowania uprawnienia lub spełnienia
obowiązku wynikającego z przepisu prawa:
ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie
Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r. poz. 1863 ze
zm.)

-

Przetwarzanie jest niezbędne do
zrealizowania uprawnienia lub spełnienia
obowiązku wynikającego z przepisu prawa:
ustawa o zmianie ustawy - Prawo
energetyczne oraz niektórych innych ustaw z
dnia 26 lipca 2013r. (Dz. U. z 2013r. poz.
984).

Data
wykreślenia
zbioru

-

-

-

-

Zakres danych przetwarzanych w
zbiorze

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Oznaczenie
odbiorcy
Sposób
Sposób
danych lub
zbierania udostępniania
kategorii
danych do danych ze
odbiorców,
zbioru
zbioru
którym dane
mogą być
przekazywane

Od osób
których
dane
dotyczą

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

Nr ref.

Na podstawie
przepisów
prawa

-

-

7281010

Od osób
których
dane
dotyczą
Na podstawie
oraz z
przepisów
innych
prawa
źródeł niż
osoba,
której dane
dotyczą

-

-

7291010

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.

Od osób
których
dane
dotyczą
Na podstawie
oraz z
przepisów
innych
prawa
źródeł niż
osoba,
której dane
dotyczą

-

-

29990415

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

Od osób
których
dane
dotyczą
Na podstawie
oraz z
przepisów
innych
prawa
źródeł niż
osoba,
której dane
dotyczą

-

-

30020415

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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.

Od osób
których
dane
dotyczą
Na podstawie
oraz z
przepisów
innych
prawa
źródeł niż
osoba,
której dane
dotyczą

-

-

29980415

Realizacja zadań
Rodziny z
ustawowych
trojgiem i
(wydanie Karty
więcej dziećmi
Dużej Rodziny)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

nazwiska i imiona,
data urodzenia,
adres zamieszkania lub pobytu,
numer ewidencyjny PESEL,
seria i numer dowodu osobistego,
numer telefonu.

Od osób
których
dane
dotyczą

Na podstawie
przepisów
prawa

-

-

29960415

Odbiorca
wrażliwy
energii
elektrycznej osoba, której
przyznano
dodatek
mieszkaniowy

1.
2.
3.
4.

nazwiska i imiona,
adres zamieszkania lub pobytu,
numer ewidencyjny PESEL,
numer telefonu.

Od osób
których
dane
dotyczą

Na podstawie
przepisów
prawa

-

-

29930415

Realizacja zadań
ustawowych
(przyznanie
dodatku
energetycznego)

Śląskie, REGON:
272796927

8

9

Stypendia i zasiłki
szkolne

Kierownik
Miejskiego
Ośrodka Pomocy
Społecznej, ul.
Staromiejska 8,
42-610
Miasteczko
Śląskie, REGON:
272796927

Staże i praktyki

Kierownik
Miejskiego
Ośrodka Pomocy
Społecznej, ul.
Staromiejska 8,
42-610
Miasteczko
Śląskie, REGON:
272796927

Kierownik
Miejskiego
Ośrodka Pomocy
Społecznej, ul.
Rejestr
10
Staromiejska 8,
świadczeniobiorców
42-610
Miasteczko
Śląskie, REGON:
272796927

11

Dziennik
korespondencji

Kierownik
Miejskiego
Ośrodka Pomocy
Społecznej, ul.
Staromiejska 8,
42-610
Miasteczko
Śląskie, REGON:
272796927

Kierownik
Miejskiego
Decyzje
Ośrodka Pomocy
potwierdzające
Społecznej, ul.
prawo do świadczeń
12
Staromiejska 8,
opieki zdrowotnej
42-610
finansowanych ze
Miasteczko
środków publicznych
Śląskie, REGON:
272796927

13

14

Archiwum

Akta osobowe
pracowników

Kierownik
Miejskiego
Ośrodka Pomocy
Społecznej, ul.
Staromiejska 8,
42-610
Miasteczko
Śląskie, REGON:
272796927

Kierownik
Miejskiego
Ośrodka Pomocy
Społecznej, ul.
Staromiejska 8,
42-610
Miasteczko
Śląskie, REGON:
272796927

-

-

-

-

-

-

-

2016-07-21

2016-07-21

2016-07-21

2016-07-21

2016-07-21

2016-07-21

2016-07-21

-

-

-

-

-

-

-

Nowy wpis

Nowy wpis

Nowy wpis

Nowy wpis

Nowy wpis

Nowy wpis

Nowy wpis

-

-

-

-

-

-

-

-

Przetwarzanie jest niezbędne do
zrealizowania uprawnienia lub spełnienia
obowiązku wynikającego z przepisu prawa:
ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z
późn. zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach
prawa.

-

Przetwarzanie jest niezbędne do
zrealizowania uprawnienia lub spełnienia
obowiązku wynikającego z przepisu prawa:
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
z 2013 r. poz.674), ustawa z dnia 27 lipca
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.
U. z 2005, Nr 164, poz. 1365, ze zm.)

Umożliwienie
odbycia stażu
zawodowego lub
praktyki
studenckiej.

-

-

-

-

-

Zgoda osoby, której dane dotyczą, na
przetwarzanie danych jej dotyczących,
przetwarzanie jest niezbędne do
zrealizowania uprawnienia lub spełnienia
obowiązku wynikającego z przepisu prawa:
ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182),
ustawa z dnia 13 października 1998 r. o
systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z
2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.),
ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz.
U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm),
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2013 r., poz. 267).
Przetwarzanie jest niezbędne do
zrealizowania uprawnienia lub spełnienia
obowiązku wynikającego z przepisu prawa:
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2013 r. poz. 267 z późn. zm.), ustawa z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2011 r. Nr
123, poz. 698 z późn. zm.)
Zgoda osoby, której dane dotyczą, na
przetwarzanie danych jej dotyczących,
przetwarzanie jest niezbędne do
zrealizowania uprawnienia lub spełnienia
obowiązku wynikającego z przepisu prawa:
ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz.
1362 z późn. zm.)

1.
2.
3.
4.
Uczniowie
5.
szkół oraz ich
6.
rodzice lub
7.
opiekunowie.
8.
9.
10.
11.

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.

Od osób
których
dane
dotyczą

Na podstawie
przepisów
prawa

-

-

53540716

Stażyści,
praktykanci.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

nazwiska i imiona,
data urodzenia,
adres zamieszkania lub pobytu,
numer ewidencyjny PESEL,
wykształcenie,
seria i numer dowodu osobistego,
numer telefonu.

Od osób
których
dane
dotyczą

Na podstawie
przepisów
prawa

-

-

53530716

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach
prawa.

Osoby i rodziny
w trudnych
sytuacjach
życiowych,
których nie są
sami w stanie
pokonać,
wykorzystując
własne środki,
możliwości i
uprawnienia.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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.

Od osób
których
dane
dotyczą

Na podstawie
przepisów
prawa

-

-

53510716

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach
prawa.

Osoby
fizyczne, osoby
prawne
1.
(instytucje,
2.
urzędy,
3.
organizacje) interesanci

nazwiska i imiona,
adres zamieszkania lub pobytu,
numer telefonu.

Od osób
których
dane
dotyczą

Na podstawie
przepisów
prawa

-

-

53490716

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach
prawa.

1.
2.
Klienci pomocy 3.
społecznej i 4.
pozostali
5.
członkowie ich 6.
rodzin.
7.
8.
9.

nazwiska i imiona,
imiona rodziców,
data urodzenia,
miejsce urodzenia,
adres zamieszkania lub pobytu,
numer ewidencyjny PESEL,
wykształcenie,
seria i numer dowodu osobistego,
numer telefonu.

Od osób
których
dane
dotyczą
Na podstawie
oraz z
przepisów
innych
prawa
źródeł niż
osoba,
której dane
dotyczą

-

-

53460716

nazwiska i imiona,
imiona 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.

Od osób
których
dane
dotyczą

Na podstawie
przepisów
prawa

-

-

53430716

Zgoda osoby, której dane dotyczą, na
Przetwarzanie
przetwarzanie danych jej dotyczących;
jest niezbędne do
przetwarzanie jest niezbędne dla
wypełnienia
1. nazwiska i imiona,
zrealizowania uprawnienia lub spełnienia
prawnie
2. imiona rodziców,
Pracownicy
obowiązku wynikającego z przepisu prawa:
usprawiedliwiony
3. data urodzenia,
Miejskiego
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
ch celów
4. miejsce urodzenia,
Ośrodka
pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141) ustawą z
realizowanych
5. adres zamieszkania lub pobytu,
Pomocy
dnia 13 października 1998 r. o systemie
przez
6. numer ewidencyjny PESEL,
Społecznej w
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137,
pracodawcę,
7. Numer Identyfikacji Podatkowej,
Miasteczku
poz. 887 z późn. zm.) ustawą z dnia 6 lutego
wypłata
8. miejsce pracy,
Śląskim oraz
1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu
wynagrodzeń dla
9. zawód,
zleceniobiorcó
zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz.153 z późn.
pracowników
10. wykształcenie,
w
zm.) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku oraz rozliczenie z
11. seria i numer dowodu osobistego,
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z
zakładem
12. numer telefonu.
2012 r. poz. 361) Ustawa z dnia 25 czerwca
ubezpieczeń
1999 r. o świadczeniach pieniężnych z
społecznych i

Od osób
których
dane
dotyczą

Na podstawie
przepisów
prawa

-

-

53350716

Przetwarzanie jest niezbędne do
zrealizowania uprawnienia lub spełnienia
obowiązku wynikającego z przepisu prawa:
ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z
2011 r. Nr 123, poz. 698 z późn. zm.)

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach
prawa.

Osoby
fizyczne,
których
dotyczą
materiały
archiwalne.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ubezpieczenia społecznego w razie choroby i
macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz.
512); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 22 czerwca 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie
zakresu prowadzenia przez pracodawców
dokumentacji w sprawach związanych ze
stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia
akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2006, nr
125, poz. 869)), Ustawa o rachunkowości,
Ustawa o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczpospolitej Polskiej i rozporządzenia do
niej; przetwarzanie jest konieczne do
realizacji umowy, gdy osoba, której dane
dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to
niezbędne do podjęcia działań przed
zawarciem umowy na żądanie osoby, której
dane dotyczą.

15

Adresy email

Kierownik
Miejskiego
Ośrodka Pomocy
Społecznej, ul.
Staromiejska 8,
42-610
Miasteczko
Śląskie, REGON:
272796927

-

2016-07-21

-

Nowy wpis

-

-

Zgoda osoby, której dane dotyczą, na
przetwarzanie danych jej dotyczących;
przetwarzanie jest konieczne do realizacji
umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest
jej stroną lub gdy jest to niezbędne do
podjęcia działań przed zawarciem umowy na
żądanie osoby, której dane dotyczą.
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