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INFORMACJA O ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Nazwa zbioru: 
REJESTR OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ I STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE ZEBRANY W WYNIKU 
DZIAŁANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W KOSZĘCINIE 
2. Administrator danych:  
Administrator:                     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszęcinie 
Regon:                                   150504649
Miejscowość:                       Koszęcin     
Ulica, nr domu:                    Sobieskiego 11 A        
Kod pocztowy:                    42-286 
Poczta:                                  Koszęcin 
Gmina:                                  Koszęcin
Powiat:                                 Lubliniec
Województwo:                    śląskie 
3. Przedstawiciel Administratora danych, o których mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.

o ochronie danych osobowych: 

Nie dotyczy

4.  Powierzenie przetwarzania danych osobowych: 

Nie dotyczy

Podmiot któremu powierzono  przetwarzanie danych ze zbioru: 

Nie dotyczy

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych osobowych: 
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.) ) ; ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 
180, poz. 1493 z późn. zm.) 
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:  

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 

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

Zbiory danych dotyczą osób dotkniętych przemocą i stosujących przemoc w rodzinie. 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenie,  numer pesel, adres 
zamieszkania lub pobytu, nip, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego

inne dane osobowe: 

Numer telefonu, struktura rodziny, 



Dane osobowe ujawnione w zbiorze: 

Stan zdrowia, nałogi, skazania, orzeczenia o ukaraniu, orzeczenia wydane w postępowaniu 
administracyjnym

9. Sposób zbierania danych: 

od osób, których dotyczą, z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą 

10. Sposób udostępniania danych ze zbioru: 

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego: 

 Nie dotyczy
 


