
 

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Boronowie, ul. Dolna 2 

 prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.). 

 

Lp. Nazwa zbioru 
danych 

osobowych 

Administrator 
danych/ siedziba/ 

REGON 

Data 
wpisania 
zbioru do 
rejestru 

Data 
wpro
wadzo

nej 
zmian

y 

Rodzaj 
zmiany 

(aktualiz
acja/ 

wykreśle
nie) 

Zakres 
wprowadzo
nych zmian 

Dat
a 

wy
kre
ślen
ia 
zbi
oru 

Podmiot 
któremu 
powierzo

no 
przetwar

zanie 
danych 

Podstawa prawna 
przetwarzania 

danych 
osobowych 

Cel 
przetwar

zania 
danych 

osobowy
ch 

Opis 
kategorii 

osób, 
których 
dane są 

przetwarza
ne  w 

zbiorze 

Zakres danych przetwarzanych 
w zbiorze 

Sposób 
zbierania 
danych 

do zbioru 

Sposób 
udostępnian
ia danych ze 

zbioru 

Odbiorcy 
danych lub 
kategoria 

odbiorców, 
którym 

dane mogą 
być 

przetwarza
ne 

Informac
ja o 

przekazy
waniu 
danych 

do 
państwa 
trzeciego 

w 
rozumien
iu art. 7 

pkt 
ustawy 

 
 

01 
Rejestr 
klientów 
Gminnego 
Ośrodka 
Pomocy 
Społecznej w 
Boronowie 

Gminny Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej 
ul. Dolna 2 
42 – 283 Boronów 
REGON 150 854 
384 

07.10.1999r. 09.05.
2000r. 

aktualizac
ja 

Dodano 
komputerow
y system 
przetwarzani
a danych 

 Nie 
dotyczy 

Ustawa o pomocy 
społecznej z dnia 
12 marca 2004r. 
(Dz. U. z 2015r. 
poz. 163 ze zm.) 

Dopełnie
nie 
obowiązk
ów 
określony
ch w 
przepisac
h prawa 

Świadczenio
biorcy i ich 
przedstawici
ele ustawowi 

Imię i nazwisko, imiona 
rodziców, data urodzenia, 
miejsce urodzenia, adres 
zamieszkania lub pobytu, 
PESEL, miejsce pracy, zawód, 
wykształcenie, seria i nr dowodu 
osobistego, nr telefonu, stan 
cywilny, warunki mieszkaniowe, 
źródła dochodu, warunki 
materialne, sytuacja prawna, 
informacje o stanie zdrowia i 
nałogach, informacje zawarte w 
świadectwach szkolnych, aktach 
urodzenia, aktach zgonu, 
wyznanie, pochodzenie, 
oświadczenie majątkowe, 
orzeczenia wydane w 
postępowaniu prawnym i 
administracyjnym 
 

Od osób, 
których 
dane 
dotyczą i 
z innych 
źródeł 

Dane nie są 
udostępniane 
innym 
podmiotom 
niż 
upoważnion
e na 
podstawie 
przepisów 
prawa 

Nie dotyczy Nie 

 
02 

Rejestr osób 
pobierających 
świadczenia 
rodzinne 

Gminny Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej 
ul. Dolna 2 
42 – 283 Boronów 
REGON 150 854 
384 

30.05.2011r.     Nie 
dotyczy 

Ustawa o 
świadczeniach 
rodzinnych z dnia 
28 listopada 
2003r. (D. U. z 
2015r., poz. 114 
ze zm.) 

Dopełnie
nie 
obowiązk
ów 
określony
ch w 
przepisac
h prawa 

Świadczenio
biorcy i ich 
przedstawici
ele ustawowi 

Imię i nazwisko, imiona 
rodziców, data urodzenia, 
miejsce urodzenia, adres 
zamieszkania lub pobytu, 
PESEL, seria i nr dowodu 
osobistego, nr telefonu, stan 
cywilny, źródła dochodu, 
sytuacja prawna, informacje o 
dochodach, informacje o 
orzeczeniach wydanych w 
postępowaniu sądowym lub 
administracyjnym 
 

Od osób, 
których 
dane 
dotyczą i 
z innych 
źródeł 

Dane nie są 
udostępniane 
innym 
podmiotom 
niż 
upoważnion
e na 
podstawie 
przepisów 
prawa 

Nie dotyczy Nie 

 
03 

Rejestr osób 
pobierających 
świadczenia z 
funduszu 
alimentacyjneg

Gminny Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej 
ul. Dolna 2 
42 – 283 Boronów 

30.05.2011r.     Nie 
dotyczy 

Ustawa o pomocy 
osobom 
uprawnionym do 
alimentów z dnia 7 
września 2012r. 

Dopełnie
nie 
obowiązk
ów 
określony

Świadczenio
biorcy i ich 
przedstawici
ele ustawowi 

Imię i nazwisko, imiona 
rodziców, data urodzenia, 
miejsce urodzenia, adres 
zamieszkania lub pobytu, 
PESEL, seria i nr dowodu 

Od osób, 
których 
dane 
dotyczą i 
z innych 

Dane nie są 
udostępniane 
innym 
podmiotom 
niż 

Nie dotyczy Nie 



o REGON 150 854 
384 

(Dz. U z 2012r. 
poz. 1228 ze zm.) 

ch w 
przepisac
h prawa 

osobistego, nr telefonu, stan 
cywilny, źródła dochodu, 
sytuacja prawna, informacje o 
dochodach, informacje o 
orzeczeniach wydanych w 
postępowaniu sądowym lub 
administracyjnym 
 

źródeł upoważnion
e na 
podstawie 
przepisów 
prawa 

 
04 

Wspieranie 
rodziny i piecza 
zastępcza 

Gminny Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej 
ul. Dolna 2 
42 – 283 Boronów 
REGON 150 854 
384 

28.08.2014r.     Nie 
dotyczy 

Ustawa o 
wspieraniu 
rodziny i systemie 
pieczy zastępczej 
z dnia 9 czerwca 
2011r. 
Dz. U z 2013r., 
poz. 135 ze zm.) 

Dopełnie
nie 
obowiązk
ów 
określony
ch w 
przepisac
h prawa 

Świadczenio
biorcy i ich 
przedstawici
ele ustawowi 

Imię i nazwisko, imiona 
rodziców, data urodzenia, 
miejsce urodzenia, adres 
zamieszkania lub pobytu, 
PESEL, miejsce pracy, zawód, 
wykształcenie, seria i nr dowodu 
osobistego, nr telefonu, stan 
cywilny, warunki mieszkaniowe, 
źródła dochodu, warunki 
materialne, sytuacja prawna, 
informacje o stanie zdrowia i 
nałogach, informacje zawarte w 
świadectwach szkolnych, aktach 
urodzenia, aktach zgonu, 
wyznanie, pochodzenie, 
oświadczenie majątkowe, 
orzeczenia wydane w 
postępowaniu prawnym i 
administracyjnym, informacje 
dot. rozwoju psychofizycznego 
dziecka, aktualne miejsce pobytu 
dziecka 
 
 

Od osób, 
których 
dane 
dotyczą i 
z innych 
źródeł 

Dane nie są 
udostępniane 
innym 
podmiotom 
niż 
upoważnion
e na 
podstawie 
przepisów 
prawa 

Nie dotyczy Nie 

 
05 

Świadczenia 
opieki 
zdrowotnej 
finansowane ze 
środków 
publicznych 

Gminny Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej 
ul. Dolna 2 
42 – 283 Boronów 
REGON 150 854 
384 

08.12.2015r.     Nie 
dotyczy 

Ustawa o 
świadczeniach 
opieki zdrowotnej 
finansowanych ze 
środków 
publicznych z dnia 
27 sierpnia 2004r. 
(Dz. U. z 2015r. 
poz. 581) 
 

Dopełnie
nie 
obowiązk
ów 
określony
ch w 
przepisac
h prawa 

Osoby 
ubiegające 
się o 
świadczenie 
jak i ich 
przedstawici
ele ustawowi 

Imię i nazwisko, data urodzenia, 
PESEL, adres zamieszkania lub 
pobytu, seria i nr dowodu 
osobistego, nr telefonu, 
informacje o sytuacji życiowej i 
majątkowej, informacje o stanie 
zdrowia, informacje o 
orzeczeniach wydanych w 
postępowaniu sądowym lub 
administracyjnym 

Od osób, 
których 
dane 
dotyczą i 
z innych 
źródeł 

Dane nie są 
udostępniane 
innym 
podmiotom 
niż 
upoważnion
e na 
podstawie 
przepisów 
prawa 

Nie dotyczy Nie 

 
06 
 

 
 

Rejestr 
zasiłków dla 
opiekunów 

Gminny Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej 
ul. Dolna 2 
42 – 283 Boronów 
REGON 
150 854 384 
 

10.12.2015r.     Nie 
dotyczy 

Ustawa o ustaleniu 
i wypłacie 
zasiłków dla 
opiekunów z dnia 
4 kwietnia 2014r. 
(Dz. U. z 2014r. 
poz. 567 ze zm.) 

Dopełnie
nie 
obowiązk
ów 
określony
ch w 
przepisac
h prawa 

Osoby 
świadczące 
opiekę, 
osoby objęte 
opieką. 

Imię i nazwisko, imiona 
rodziców, data urodzenia, 
miejsce urodzenia, adres 
zamieszkania lub pobytu, 
PESEL, seria i nr dowodu 
osobistego, nr telefonu, stan 
cywilny, źródła dochodu, 
sytuacja prawna, informacje o 
dochodach, informacje o 
orzeczeniach wydanych w 
postępowaniu sądowym lub 
administracyjnym 

Od osób, 
których 
dane 
dotyczą i 
z innych 
źródeł 

Dane nie są 
udostępniane 
innym 
podmiotom 
niż 
upoważnion
e na 
podstawie 
przepisów 
prawa 

Nie dotyczy Nie 

 
07 

Zespół 
Interdyscyplina
rny   
 

Gminny Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej 
ul. Dolna 2 
42 – 283 Boronów 
REGON 150 854 
384 

12.09.2011r.     Nie 
dotyczy 

Ustawa o 
przeciwdziałaniu 
przemocy w 
rodzinie z dnia 29 
lipca 2005r. (Dz. 
U. z 2010r. nr 125 
poz. 842 ze zm.) 
oraz 
rozporządzenie 
Rady Ministrów z 
dnia 13 września 

Dopełnie
nie 
obowiązk
ów 
określony
ch w 
przepisac
h prawa 

Członkowie 
zespołu 
interdyscypli
narne-go, 
osoby 
doznające 
przemocy w 
rodzinie, 
osoby 
stosujące 
przemoc w 

Imię i nazwisko, imiona 
rodziców, data urodzenia, 
miejsce zamieszkania lub pobytu, 
PESEL, nr dowodu osobistego, 
miejsce pracy, zawód, 
wykształcenie, nr telefonu, 
informacje o stanie zdrowia, 
nałogach, skazaniach i 
orzeczeniach. 

Od osób, 
których 
dane 
dotyczą i 
z innych 
źródeł 

Dane nie są 
udostępniane 
innym 
podmiotom 
niż 
upoważnion
e na 
podstawie 
przepisów 
prawa 

Nie dotyczy Nie 



2011r. w sprawie 
procedury 
„Niebieskie 
Karty” oraz 
wzorów 
formularzy 
„Niebieska Karta” 
(Dz. U. nr 209, 
poz. 1245) 

rodzinie, 
członkowie 
grupy 
roboczej.  

08 Rejestr 
dodatków 
mieszkaniowyc
h 

Gminny Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej 
ul. Dolna 2 
42 – 283 Boronów 
REGON 
150 854 384 
 

10.12.2015r.     Nie 
dotyczy 

Ustawa o 
dodatkach 
mieszkaniowych z 
dnia 21 czerwca 
2001r. (Dz. U. z 
2013r. poz. 966) 

Dopełnie
nie 
obowiązk
ów 
określony
ch w 
przepisac
h prawa 

Osoby 
ubiegające 
się o 
świadczenie 
jak i ich 
przedstawici
ele ustawowi 

Imię i nazwisko, imiona 
rodziców, data urodzenia, 
miejsce urodzenia, adres 
zamieszkania lub pobytu, 
PESEL, seria i nr dowodu 
osobistego, nr telefonu, stan 
cywilny, źródła dochodu, 
sytuacja prawna, informacje o 
dochodach, informacje o 
orzeczeniach wydanych w 
postępowaniu sądowym lub 
administracyjnym, informacja o 
wydatkach, warunkach 
mieszkaniowych 

Od osób, 
których 
dane 
dotyczą i 
z innych 
źródeł 

Dane nie są 
udostępniane 
innym 
podmiotom 
niż 
upoważnion
e na 
podstawie 
przepisów 
prawa 

Nie dotyczy Nie 

09 Realizacja 
Programu 
Operacyjnego 
Pomoc 
Żywnościowa 
2014-2020 w 
Podprogramie 
2015 
współfinansow
anego z 
Europejskiego 
Funduszu 
Pomocy 
Najbardziej 
Potrzebującym 

Gminny Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej 
ul. Dolna 2 
42 – 283 Boronów 
REGON 
150 854 384 
 

15.05.2015r.     Nie 
dotyczy 

Ustawa o pomocy 
społecznej z dnia 
12 marca 2004r. 
(Dz. U. z 2015r. 
poz. 163 ze zm.) 

Dopełnie
nie 
obowiązk
ów 
określony
ch w 
przepisac
h prawa 

Osoby 
ubiegające 
się o 
świadczenie 
jak i ich 
przedstawici
ele ustawowi 

Imię i nazwisko, imiona 
rodziców, data urodzenia, 
miejsce urodzenia, adres 
zamieszkania lub pobytu, 
PESEL, miejsce pracy, zawód, 
wykształcenie, seria i nr dowodu 
osobistego, nr telefonu, stan 
cywilny, warunki mieszkaniowe, 
źródła dochodu, warunki 
materialne, sytuacja prawna, 
informacje o stanie zdrowia i 
nałogach, informacje zawarte w 
świadectwach szkolnych, aktach 
urodzenia, aktach zgonu, 
wyznanie, pochodzenie, 
oświadczenie majątkowe, 
orzeczenia wydane w 
postępowaniu prawnym i 
administracyjnym 
 

Od osób, 
których 
dane 
dotyczą i 
z innych 
źródeł 

Dane nie są 
udostępniane 
innym 
podmiotom 
niż 
upoważnion
e na 
podstawie 
przepisów 
prawa 
 
 

Nie dotyczy Nie 

 
10 

Pomoc państwa 
w 
wychowywaniu 
dzieci 

Gminny Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej 
ul. Dolna 2 
42 – 283 Boronów 
REGON 
150 854 384 
 

08.03.2016r.     Nie 
dotyczy 

Ustawa z dnia 11 
lutego 2016r. o 
pomocy państwa 
wychowywaniu 
dzieci (Dz.U.z 
2016r. poz.195) 

Dopełnie
nie 
obowiązk
ów 
określony
ch w 
przepisac
h prawa 

Osoby 
ubiegające 
się o 
świadczenie 
jak i ich 
przedstawici
ele ustawowi 

Imię i nazwisko, imiona 
rodziców, data urodzenia, 
miejsce urodzenia, adres 
zamieszkania lub pobytu, 
PESEL, miejsce pracy, zawód, 
wykształcenie, seria i nr dowodu 
osobistego, nr telefonu, stan 
cywilny, warunki mieszkaniowe, 
źródła dochodu, warunki 
materialne, sytuacja prawna, 
informacje o stanie zdrowia i 
nałogach, informacje zawarte w 
świadectwach szkolnych, aktach 
urodzenia, aktach zgonu, 
wyznanie, pochodzenie, 
oświadczenie majątkowe, 
orzeczenia wydane w 
postępowaniu prawnym i 
administracyjnym 
 
 
 

Od osób, 
których 
dane 
dotyczą i 
z innych 
źródeł 

Dane nie są 
udostępniane 
innym 
podmiotom 
niż 
upoważnion
e na 
podstawie 
przepisów 
prawa 
 
 

Nie dotyczy Nie 



11 
 

O wsparciu 
kobiet w ciąży i 
rodzin „Za 
życiem” 

Gminny Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej 
ul. Dolna 2 
42 – 283 Boronów 
REGON 
150 854 384 
 

01.02.2017r.     Nie 
dotyczy 

Ustawa z dnia 4 
listopada 2016r. o 
wsparciu kobiet w 
ciąży i rodzin „Za 
życiem” (Dz.U. z 
2016r., poz. 1860) 

Dopełnie
nie 
obowiązk
ów 
określony
ch w 
przepisac
h prawa 

Osoby 
ubiegające 
się o 
świadczenie 
jak i ich 
przedstawici
ele ustawowi 

Imię i nazwisko, imiona 
rodziców, data urodzenia, 
miejsce urodzenia, adres 
zamieszkania lub pobytu, 
PESEL, miejsce pracy, zawód, 
wykształcenie, seria i nr dowodu 
osobistego, nr telefonu, stan 
cywilny, warunki mieszkaniowe, 
źródła dochodu, warunki 
materialne, sytuacja prawna, 
informacje o stanie zdrowia i 
nałogach, informacje zawarte w 
świadectwach szkolnych, aktach 
urodzenia, aktach zgonu, 
wyznanie, pochodzenie, 
oświadczenie majątkowe, 
orzeczenia wydane w 
postępowaniu prawnym i 
administracyjnym 
 

Od osób, 
których 
dane 
dotyczą i 
z innych 
źródeł 

Dane nie są 
udostępniane 
innym 
podmiotom 
niż 
upoważnion
e na 
podstawie 
przepisów 
prawa 
 
 

Nie dotyczy Nie 

 

 


