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INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA  
DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW  

W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TŁUSZCZU 

Niniejszym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  

przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje. 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych osób wnioskujących o pomoc w Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Tłuszczu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu: 

adres: ul. Warszawska 10; 05-240 Tłuszcz 
telefon: 29 75 73 016 
mail: osrodek@ops.tluszcz.pl 
 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych związanych  
wnioskowaniem o pomoc w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu pełni Inspektor Ochrony Danych 
(IOD). Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): 

mail: iod.tluszcz@edukompetencje.pl 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW OPS  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

 

wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 
pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w powiązaniu w 
szczególności z: 

a) Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1769 ze 
zm.); 

b) Ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.); 

c) Ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2018 r. poz. 554); 

d) Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.); 

e) Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2015 r. poz. 1390);  

f) Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 
r. poz. 603); 
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g) Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  (tekst jednolity: Dz.U. 
2017 poz. 1851 ze zm.); 

h) Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. 2016 poz. 
1860 ze zm.); 

i) Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (tekst jednolity Dz.U. 
2017 poz. 1778 ze zm.); 

j) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1938 ze zm.); 

k) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. 
poz., 180) 

l) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r – Prawo energetyczne  (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 755), 

m) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r w sprawie dodatków mieszkaniowych 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817 ze zm.) 

n) Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity z 2017 r. poz. 1832 ) 

o) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tekst jednolity 
Dz.U. Z 2017 r. poz. 697) 

p) Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.); 

q) Ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 
180 ze zm.); 

r) Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 511); 

s) Ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity: Dz.U. 2017 
poz. 882). 

KOMU DANE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE 

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Tłuszczu będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w 
zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych. 

Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do 
żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Sąd Rodzinny, 
komornik sądowy, w ramach uprawnień nadzorczych i kontrolnych Wojewoda Mazowiecki). 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Tłuszczu przez okres niezbędny do realizacji wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca  
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) celów 
archiwizacji.  

 

 

 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002198
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000180
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000180
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000882
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000882
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KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ZATRUDNIENIEM 

W związku z ubieganiem się przez Panią/Pana o pomoc, Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Tłuszczu może przetwarzać w szczególności następujące dane: 

Lp. Kategorie danych Podstawa prawna 

1. Dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko, 
nr PESEL, adres zameldowania) 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 
1769 ze zm.) 

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o 
świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 ze zm.)  

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2018 r. poz. 603) 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 2198 
ze zm.) 

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 
mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 
poz. 180 ze zm.) 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst 
jednolity: Dz.U. 2018 poz. 511) 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 
zdrowia psychicznego (tekst jednolity: Dz.U. 
2017 poz. 882 ze zm.); 

2. Dane kontaktowe (np. nr telefonu, adres 
korespondencyjny, miejsce pobytu) 

3. Dane dotyczące sytuacji dochodowej 
i majątkowej 

4. Dane dotyczące sytuacji rodzinnej, 
osobistej i mieszkaniowej 

5. Dane dotyczące nałogów 

6. Dane dotyczące stanu zdrowia 

7. Dane dotyczące skazań, orzeczeń o 
ukaraniu i innych orzeczeń wydanych w 
postępowaniu sądowym lub 
administracyjnym 

8. Dane dotyczące otrzymywanych 
świadczeń 

9. Dane dotyczące wykształcenia i miejsca 
pracy osoby ubiegającej się o pomoc 

10. Dane dotyczące osób zobowiązanych do 
płacenia alimentów wobec osób 
uprawnionej do alimentacji 

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 554) 

11. Informacje nt. szkoły do której uczęszcza 
uczeń korzystający ze stypendiów 
socjalnych i zasiłków szkolnych 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 
2198 ze zm.) 

12. Dane dot. sytuacji prawnej w rodzinie 
dziecka objętego pomocą  

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 332, ze zm.)  

13. Dane dot. rozwoju dziecka objętego 
pomocą 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002198
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000180
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000180
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000882
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000882
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PRAWO DOSTĘPU 

Niniejszym informujemy, że posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
prawo do ich sprostowania. 

PRAWO DO SKARGI 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. ochrony danych 
osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r.  

KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich 
podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o 
udzielenie pomocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu. 
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OŚWIADCZENIE  
O ZAPOZNANIU SIĘ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TŁUSZCZU 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię nazwisko klienta OPS ) 

 

 

Oświadczam, że w dn. …………………………………….. zapoznałem się z treścią Informacji dotyczącej 

przetwarzania danych osobowych osób wnioskujących o pomoc w Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Tłuszczu. 

 

 

…………………….           ………………………………………… 

(miejsce, data)       (czytelny podpis) 

 

 


