
Nr zgłoszenia Zakres danych przetwarzany ch w zbiorze

1 026277/99 20.08.2015 x x x

2 Świadczenia rodzinne 005813/09 20.08.2015 x x x

      REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ROZOGACH (zgodnie z art . 36a ust . 2 pkt  2 ustawy o ochronie danych osobowych)

Nr 
zbioru

Nazwa zbioru danych 
osobowy ch

Data wpisania 
zbioru danych 

do Rejestru 
(data rejestracj i 

w GIODO)

Data ostatniej  
mody fikacji 

zbioru

Oznaczenie 
administratora 

danych 
osobowy ch/siedziba/

REGON

Oznaczenie 
przedstawiciela 
administratora 

danych

Oznaczenie 
podmiotu, 
któremu 

powierzono 
przetwarzanie 

dany ch ze 
zbioru

Podstawa prawna 
upoważniająca do 

prowadzenia 
zbioru

Cel 
przetwarzania 

dany ch w 
zbiorze

Opis kategorii 
osób, który ch 

dane są 
przetwarzane

Sposób 
zbierania 
zbierania 
danych

Sposób 
udostępniania 

dany ch ze 
zbioru

Oznaczenie 
odbiorcy  dany ch 

lub kategorii 
odbiorców, który m 

dane mogą by ć 
przekazy wanie

Informacja 
doty cząca 

ewentualnego 
przekazywania 

dany ch do 
państwa 
trzeciego

Ewidencja 
świadczeniobiorców 

GOPS

01.06.2015 
(29.10.1999)

Gminny  Ośrodek 
Pomocy  Społecznej  
w Rozogach / ul. 22 

lipca 22, 12-114 
Rozogi / REGON 

550443384

Przetwarzanie jest 
niezbędne do 
realizowania 

uprawnienia lub 
spełnienia 
obowiązku 

wynikającego z 
przepisu prawa – 
Ustawa z dnia 12 
marca 2004 r. o 

pomocy  
społecznej (t.j . 
Dz. U. z 2015 r. 
poz. 163 ze zm.)

Dopełnienie 
obowiązków 
określony ch 
przepisami 

prawa

Osoby  
otrzy mujące i 
ubiegające się 

o udzielenie 
wsparcia i 
pomocy  

finansowej  z 
zakresu 
pomocy  

społecznej

nazwisko i imiona, imiona rodziców, data 
urodzenia, miejsce urodzenia, adres 

zamieszkania lub poby tu, PESEL, NIP, 
miejsce pracy , zawód, wy kształcenie, seria i 

nr dowodu osobistego, nr telefonu, 
oby watelstwo, pokrewieństwo, stan cy wilny , 

dane doty czące niepełnosprawności, dane 
doty czące stanu zdrowia, informacja 

doty cząca sy tuacj i zawodowej , informacja o 
pozycj i na ry nku pracy , informacja 

dotycząca miejsca nauki dziecka, stan 
rodziny , dane dotyczące gospodarstwa 
rolnego znajdującego się w posiadaniu 

rodziny , dane doty czące sy tuacj i 
mieszkaniowej, dane dotyczące źródeł i 
wysokości dochodów, dane dotyczące 
wydatków, dane zawarte w wy wiadzie 
środowiskowy m, informacja dotycząca 

umieszczenia dzieci w rodzinie 
zastępczej/placówce opiekuńczej , nałogi, inne 

orzeczenia wy dawane w postępowaniu 
sądowym lub administracy jnym

- od osób, 
których dane 

dotyczą;           
  - z innych 
źródeł niż 

osoba, której 
dane dotyczą

Na podstawie 
przepisów 

prawa

Dane będą 
udostępniane 

wy łącznie 
podmiotom 

upoważnionym na 
podstawie przepisów 

prawa.

01.06.2015 
(02.10.2009)

Gminny  Ośrodek 
Pomocy  Społecznej  
w Rozogach / ul. 22 

lipca 22, 12-114 
Rozogi / REGON 

550443384

Przetwarzanie jest 
niezbędne do 
realizowania 

uprawnienia lub 
spełnienia 
obowiązku 

wynikającego z 
przepisu prawa – 
Ustawa z dnia 28 
listopada 2003 r. o 

świadczeniach 
rodzinny ch (t.j . 
Dz. U. z 2015 r. 

poz 114)

Dopełnienie 
obowiązków 
określony ch 
przepisami 

prawa

Osoby  
ubiegające się 

oraz 
otrzy mujące 
świadczenia 
rodzinne oraz 

członkowie ich 
rodzin

nazwisko i imiona, imiona rodziców, data 
urodzenia, miejsce urodzenia, adres 

zamieszkania lub poby tu, PESEL, NIP, 
miejsce pracy , zawód, wy kształcenie, seria i 
nr dowodu osobistego, nr telefonu, wysokość 

dochodów, informacje doty czące 
niepełnosprawności, dane doty czące 

przy sposobienia, informacje o rozwodzie lub 
separacji (sy tuacji rodzinnej ), informacje 

doty czące sy tuacj i zawodowej , dane 
doty czące obowiązku szkolnego dziecka, stan 
cy wilny , oby watelstwo, pokrewieństwo, stan 

rodzinny , dane dotyczące aktu urodzenia 
dziecka, informacje o posiadaniu i wielkości 

gospodarstwa rolnego, dane dotyczące 
obowiązku alimentacy jnego, dane doty czące 

umieszczenia dziecka w rodzinie 
zastępczej /placówce opiekuńczej, dane 
dotyczące aktów zgonu, dane dotyczące 

poby tu cudzoziemców na tery torium RP, 
dane dotyczące postępowania egzekucy jnego, 

dane doty czące zgłoszenia zaginięcia, stan 
zdrowia, innych orzeczeń wydany ch w 

postępowaniu sądowy m lub 
administracy jnym

- od osób, 
których dane 

dotyczą;           
 - z inny ch 
źródeł niż 

osoba, której 
dane dotyczą

Na podstawie 
przepisów 

prawa

Dane będą 
udostępniane 

wy łącznie 
podmiotom 

upoważnionym na 
podstawie przepisów 

prawa.



3 005814/09 20.08.2015 x x x

4 005667/09 24.08.2015 x x x

Zaliczka 
alimentacy jna i 

dłużnicy  
alimentacy jni

01.06.2015 
(02.10.2009)

Gminny  Ośrodek 
Pomocy  Społecznej  
w Rozogach / ul. 22 

lipca 22, 12-114 
Rozogi / REGON 

550443384

Przetwarzanie jest 
niezbędne do 
realizowania 

uprawnienia lub 
spełnienia 
obowiązku 

wynikającego z 
przepisu prawa – 
Ustawa z dnia 7 

września 2007 r. o 
pomocy  osobom 
uprawniony m do 
alimentów (t.j . 
Dz. U. z 2015 r. 

poz. 859)

Dopełnienie 
obowiązków 
określony ch 
przepisami 

prawa

Osoby  
ubiegające się 

oraz 
otrzy mujące 

zaliczkę 
alimentacy jną 
oraz członkowie 

ich rodzin. 
Dłużnicy  

alimentacy jni 
oraz członkowie 

ich rodzin

nazwisko i imiona, imiona rodziców, data 
urodzenia, miejsce urodzenia, adres 

zamieszkania lub poby tu, PESEL, NIP, 
miejsce pracy , zawód, wy kształcenie, seria i 
nr dowodu osobistego, nr telefonu, wysokość 

dochodów, informacje doty czące 
niepełnosprawności, dane doty czące 

przy sposobienia, informacje o rozwodzie lub 
separacji (sy tuacji rodzinnej ), informacje 

doty czące sy tuacj i zawodowej , dane 
doty czące obowiązku szkolnego dziecka, 

informacja o pozy cji na rynku pracy , stan 
cy wilny , oby watelstwo, pokrewieństwo, stan 

rodzinny , dane dotyczące aktu urodzenia 
dziecka, informacje o posiadaniu i wielkości 

gospodarstwa rolnego, dane dotyczące 
obowiązku alimentacy jnego, dane doty czące 

aktów zgonu, dane dotyczące poby tu 
cudzoziemców na tery torium RP, dane 

dotyczące postępowania 
egzekucy jnego,informacje dotyczące 

zadłużenia dłużnika alimentacy jnego, dane 
doty czące zgłoszenia zaginięcia, stan zdrowia, 
skazań, orzeczeń o ukaraniu, inny ch orzeczeń 

wy danych w postępowaniu sądowy m lub 
administracy jnym

- od osób, 
których dane 

dotyczą;           
 - z inny ch 
źródeł niż 

osoba, której 
dane dotyczą

Na podstawie 
przepisów 

prawa

Dane będą 
udostępniane 

wy łącznie 
podmiotom 

upoważnionym na 
podstawie przepisów 

prawa.

Fundusz 
alimentacy jny  i 

dłużnicy  
alimentacy jni

01.06.2015 
(02.10.2009)

Gminny  Ośrodek 
Pomocy  Społecznej  
w Rozogach / ul. 22 

lipca 22, 12-114 
Rozogi / REGON 

550443384

Przetwarzanie jest 
niezbędne do 
realizowania 

uprawnienia lub 
spełnienia 
obowiązku 

wynikającego z 
przepisu prawa – 
Ustawa z dnia 7 

września 2007 r. o 
pomocy  osobom 
uprawniony m do 
alimentów (t.j . 
Dz. U. z 2015 r. 

poz. 859)

Dopełnienie 
obowiązków 
określony ch 
przepisami 

prawa

Osoby  
ubiegające się 

oraz 
otrzy mujące 
świadczenia z 

funduszu 
alimentacy jneg

o oraz 
członkowie ich 

rodzin. 
Dłużnicy  

alimentacy jni 
oraz członkowie 

ich rodzin

nazwisko i imiona, imiona rodziców, data 
urodzenia, miejsce urodzenia, adres 

zamieszkania lub poby tu, PESEL, NIP, 
miejsce pracy , zawód, wy kształcenie, seria i 

nr dowodu osobistego, nr telefonu, informacja 
doty cząca wy sokości dochodów, informacja 

doty cząca ustalania prawa do świadczeń z 
funduszu alimentacy jnego, informacje 

doty czące niepełnosprawności, informacje 
doty czące przy sposobienia, informacje 

dotyczące rozwodu lub separacji (sy tuacji 
rodzinnej), informacje dotyczące sy tuacji 
zawodowej i pozycj i na ry nku pracy , stan 

cy wilny , oby watelstwo, pokrewieństwo, stan 
rodziny , dane doty czące aktu urodzenia 

dziecka, dane dotyczące obowiązku szkolnego 
dziecka, dane doty czące gospodarstwa 
rolnego znajdującego się w posiadaniu 

rodziny , dane dotyczące obowiązku 
alimentacy jnego, dane doty czące 
umieszczenia dziecka w rodzinie 

zastępczej /placówce opiekuńczej, dane 
dotyczące aktów zgonu, dane dotyczące 

postępowania egzekucy jnego, dane doty czące 
wysokości zadłużenia dłużnika 

alimentacy jnego, dane dotyczące zgłoszenia 
zaginięcia, dane doty czące poby tu 

cudzoziemców na tery torium RP, dane 
zawarte w oświadczeniu majątkowym, nazwa 

banku i nr konta, stan zdrowia, skazań, 
orzeczeń o ukaraniu, innych orzeczeń 

wy danych w postępowaniu sądowy m lub 
administracy jnym

- od osób, 
których dane 

dotyczą;           
 - z inny ch 
źródeł niż 

osoba, której 
dane dotyczą

Na podstawie 
przepisów 

prawa

Dane będą 
udostępniane 

wy łącznie 
podmiotom 

upoważnionym na 
podstawie przepisów 

prawa.



5 Dodatki mieszkaniowe 005812/09 20.08.2015 x x x

6 017244/12 26.08.2015 x x x

01.06.2015 
(02.10.2009)

Gminny  Ośrodek 
Pomocy  Społecznej  
w Rozogach / ul. 22 

lipca 22, 12-114 
Rozogi / REGON 

550443384

Przetwarzanie jest 
niezbędne do 
realizowania 

uprawnienia lub 
spełnienia 
obowiązku 

wynikającego z 
przepisu prawa -  
Ustawa z dnia 21 
czerwca 2001 r. o 

dodatkach 
mieszkaniowy ch 
(t.j . 2013 r. poz. 

966 ze zm.)

Dopełnienie 
obowiązków 
określony ch 
przepisami 

prawa

Osoby  
ubiegające się 

oraz 
otrzy mujące 

dodatki 
mieszkaniowe 

oraz członkowie 
ich rodzin

nazwisko i imiona, imiona rodziców, data 
urodzenia, miejsce urodzenia, adres 

zamieszkania lub poby tu, PESEL, miejsce 
pracy , zawód, seria i nr dowodu osobistego, nr 
telefonu, dane doty czące źródeł i wy sokości 
dochodów, informacje dotyczące sy tuacji 
zawodowej, informacja o pozycji na ry nku 

pracy , stan rodziny , pokrewieństwo, 
obywatelstwo, dane dotyczące gospodarstwa 

rolnego znajdującego się w posiadaniu 
rodziny , deklaracja o wydatkach rodziny , 

deklaracja o wielkości i wy posażeniu 
techniczny m lokalu/mieszkania/domu, dane 

doty czące ty tułu prawnego do 
lokalu/mieszania/domu,dane zawarte w 

wy wiadzie środowiskowy m, informacja 
doty cząca niepełnosprawności, stan zdrowia, 

inne orzeczenia wydane w postępowaniu 
sądowy m lub administracy jnym 

- od osób, 
których dane 

dotyczą;           
 - z inny ch 
źródeł niż 

osoba, której 
dane dotyczą

Na podstawie 
przepisów 

prawa

Dane będą 
udostępniane 

wy łącznie 
podmiotom 

upoważnionym na 
podstawie przepisów 

prawa.

Pomoc materialna dla 
uczniów

01.06.2015 
(19.10.2012)

Gminny  Ośrodek 
Pomocy  Społecznej  
w Rozogach / ul. 22 

lipca 22, 12-114 
Rozogi / REGON 

550443384

Przetwarzanie jest 
niezbędne do 
realizowania 

uprawnienia lub 
spełnienia 
obowiązku 

wynikającego z 
przepisu prawa – 
Ustawa z dnia 7 

września 1991 r. o 
sy stemie oświaty  
(t.j . Dz. U. z 2004 

r. Nr 256 poz. 
2572 ze zm.)

Dopełnienie 
obowiązków 
określony ch 
przepisami 

prawa

Osoby  
określone w art. 

90b ust. 3 i4 
ustawy z dnia 7 
września 1991 
r. o sy stemie 

oświaty  (t.j . Dz. 
U. z 2004 r. Nr 
256 poz. 2572 

ze zm.)

nazwisko i imiona, imiona rodziców, data 
urodzenia, miejsce urodzenia, adres 

zamieszkania lub poby tu, PESEL, NIP, 
miejsce pracy , zawód, wy kształcenie, seria i 

nr dowodu osobistego, nr telefonu, nazwa, 
adres i ty p szkoły , klasa, do której uczęszcza 
uczeń, dane doty czące członków rodziny , 

którzy  pozostają we wspólny m gospodarstwie 
domowy m (imię i nazwisko, data urodzenia, 

miejsce pracy /nauki, stopień pokrewieństwa), 
dane doty czące rodziców/opiekunów ucznia 

niepełnosprawnego, źródła i wysokość 
dochodów rodziny , dochód na osobę w 

rodzinie, informacje o posiadaniu i wielkości 
gospodarstwa rolnego, informacje dotyczące 

działalności gospodarczej  (adres, nazwa 
firmy , NIP, REGON, Nr KRS), 

występowanie i rodzaj trudnej sy tuacj i 
rodzinnej  (niepełnosprawność, ciężka 

choroba, bezrobocie, wielodzietność, ubóstwo, 
rodzina niepełna, brak umiejętności 

wy pełniania funkcji opiekuńczo-
wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, 

zdarzenie losowe), nr konta i nazwa banku, 
stan zdrowia, nałogi, inne orzeczenia wydane 

w postępowaniu sądowy m lub 
administracy jnym

- od osób, 
których dane 

dotyczą;           
 - z inny ch 
źródeł niż 

osoba, której 
dane dotyczą

Na podstawie 
przepisów 

prawa

Dane będą 
udostępniane 

wy łącznie 
podmiotom 

upoważnionym na 
podstawie przepisów 

prawa.



Historia zmian w Rejestrze zbiorów danych osobowych GOPS w Rozogach

Lp. Data dokonania zmiany Rodzaj  zmian dokonany ch w rejestrze Zakres zmian dokonanych w rejestrze

1 1.06.2015 Nowy  wpis/założenie rejestru wpis zbiorów podlegających rejestracj i w Rejestrze zbiorów dany ch osobowy ch GOPS w Rozogach – założenie rejestru

2 28.08.2015 Aktualizacja
aktualizacja zbiorów nr 1-7 (w związku ze zgłoszeniem zmian w rejestrze GIODO): wpisanie daty  ostatniej  modyfikacj i zbioru, aktualizacja 

podstawy prawnej, uaktualnienie kategorii osób, który ch dane są przetwarzane, uaktualnienie zakresu przetwarzanych w zbiorze danych

7 007531/12 24.08.2015 x x x

8 004260/15 x x x x

Zespół 
interdyscyplinarny  do 

spraw 
przeciwdziałania 

przemocy  w rodzinie

01.06.2015 
(18.04.2012)

Gminny  Ośrodek 
Pomocy  Społecznej  
w Rozogach / ul. 22 

lipca 22, 12-114 
Rozogi / REGON 

550443384

Przetwarzanie jest 
niezbędne do 
realizowania 

uprawnienia lub 
spełnienia 
obowiązku 

wynikającego z 
przepisu prawa – 
ustawa z dnia 29 
lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu 
przemocy  w 

rodzinie (Dz. U. 
Nr 180 poz. 1493 

ze zm.) 

Dopełnienie 
obowiązków 
określony ch 
przepisami 

prawa

Osoby  
zgłaszające 
przemoc. 

Osoby , rodziny , 
członkowie 

rodzin, dzieci – 
dotknięte 

przemocą w 
rodzinie lub co 

do który ch 
istnieje 

podejrzenie, że 
są dotknięte 
przemocą w 

rodzinie. 
Sprawcy  

przemocy , 
osoby  co do 

których istnieje 
podejrzenie, że 

stosują 
przemoc. 

Świadkowie 
przemocy .

nazwisko i imiona, imiona rodziców, data 
urodzenia, miejsce urodzenia, adres 

zamieszkania lub poby tu, PESEL, NIP, 
miejsce pracy , zawód, wy kształcenie, seria i 
nr dowodu osobistego, nr telefonu, seria i nr 

paszportu (w przypadku braku dowodu 
osobistego), seria i nr prawa jazdy , nazwiska 

rodowe i poprzednie, obywatelstwo, 
dodatkowe kwalifikacje, informacje 
dotyczące prowadzenia działalności 

gospodarczej (adres, nazwa firmy, NIP, 
REGON, Nr KRS), informacje o posiadaniu 
gospodarstwa rolnego, stan rodziny  wraz z 

datami urodzenia, płeć, pokrewieństwo, stan 
cywilny , dochód rodziny , dochód na osobę w 
rodzinie, nauka (w ty m nazwa i adres szkoły ), 

stan zdrowia, nałogi, orzeczenie o 
niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności, osoby  zobowiązane do 
alimentacj i, zobowiązania alimentacy jne 
ponoszone przez członków danej rodziny , 

warunki mieszkaniowe, nr rachunku 
bankowego i nazwa banku, skazania, 

orzeczenia o ukaraniu, inne orzeczenia 
wydane w postępowaniu sądowy m lub 

administracy jnym

- od osób, 
których dane 

dotyczą;           
 - z inny ch 
źródeł niż 

osoba, której 
dane dotyczą

Na podstawie 
przepisów 

prawa

Dane będą 
udostępniane 

wy łącznie 
podmiotom 

upoważnionym na 
podstawie przepisów 

prawa.

Wspieranie rodziny  i 
sy stem pieczy  

zastępczej

01.06.2015 
(18.02.2015)

Gminny  Ośrodek 
Pomocy  Społecznej  
w Rozogach / ul. 22 

lipca 22, 12-114 
Rozogi / REGON 

550443384

Przetwarzanie jest 
niezbędne do 
realizowania 

uprawnienia lub 
spełnienia 
obowiązku 

wynikającego z 
przepisu prawa – 
Ustawa z dnia 9 

czerwca 2011 r. o 
wspieraniu 

rodziny  i systemie 
pieczy  zastępczej  

(Dz. U. Nr 149 
poz. 887 ze zm.)

Dopełnienie 
obowiązków 
określony ch 
przepisami 

prawa

Rodziny  objęte 
pomocą 
asystenta 
rodziny

nazwisko i imiona, imiona rodziców, data 
urodzenia, miejsce urodzenia, adres 

zamieszkania lub poby tu, PESEL, miejsce 
pracy , zawód, wy kształcenie, seria i nr 

dowodu osobistego, nr telefonu, nazwiska 
rodowe i poprzednie, obywatelstwo, płeć, stan 

cywilny , stan rodziny  wraz z datami 
urodzenia, pokrewieństwo, dodatkowe 
kwalifikacje, informacje dotyczące 

prowadzenia działalności gospodarczej  (adres, 
nazwa firmy , NIP, REGON, Nr KRS), 
informacje o posiadaniu gospodarstwa 

rolnego, nauka (w ty m nazwa i adres szkoły ), 
dochód rodziny /członków rodziny , stan 

zdrowia, orzeczenie o niepełnosprawności i 
stopniu niepełnosprawności, zobowiązania 
alimentacy jne ponoszone przez członków 

rodziny , osoby  zobowiązane do alimentacji, 
warunki mieszkaniowe, nałogi, skazania, 

mandaty  karne, orzeczenia o ukaraniu, inne 
orzeczenia wydane w postępowaniu 

sądowym lub administracy jnym

- od osób, 
których dane 

dotyczą;           
 - z inny ch 
źródeł niż 

osoba, której 
dane dotyczą

Na podstawie 
przepisów 

prawa

Dane będą 
udostępniane 

wy łącznie 
podmiotom 

upoważnionym na 
podstawie przepisów 

prawa.


