
Rejestr zbiorów danych osobowych

LP

.

Nazwa zbioru            

Data wpisu                 

Data aktualizacji                

Opis aktualizacji

Przedstawiciel 

ADO

Podmiot któremu 

powierzono 

przetwarzanie 

(nazwa, 

siedziba, 

podstawa, data)

Podstawa prawna 

upoważniająca do 

prowadzenia zbioru

Cel przetwarzania 

danych w zbiorze

Opis kategorii 

osób których dane 

są przetwarzane

Zakres przetwarzanych danych Sposób 

zbierania 

danych 

Sposób 

udostępniania 

danych ze 

zbioru

Odbiorcy 

danych którym 

dane mogą być 

przekazywane

Przekazywanie 

danych do 

państwa 

trzeciego 

1 AKTA OSOBOWE 

MIESZKAŃCÓW

Wpis: 02-11-2015

Aktuallizacja: brak

Nie dotyczy Nie dotyczy - art. 100 ust. 2 

Ustawa z dnia 

12.03.2004 r. o 

pomocy społecznej.

- art. 23 ust.1 pkt 2,3 

Ustawa z dnia 

29.08.1997 o 

ochronie danych 

osobowych.

- art. 27 ust. 2 pkt 2 

Ustawa z dnia 

29.08.1997 o 

ochronie danych 

osobowych.

Realizacja 

obowiązków 

wynikających z 

przepisów prawa 

związanych ze 

świadczeniami z 

pomocy społecznej - 

dostęp do informacji 

o przyjmowanym 

mieszkańcu w celu 

zapewnienia 

właściwej opieki 

bytowej i socjalnej.

Mieszkańcy domu 

Pomocy 

Społecznej Nr 1 

im. Marie Juchacz, 

osoby 

zatrudnione.

nazwiska i imiona, imiona rodziców, 

data urodzenia, miejsce urodzenia, 

adres zamieszkania lub pobytu, nr 

PESEL, miejsce pracy, zawód, 

wykształcenie, numer identyfikacyjny 

mieszkańca, decyzje świadczące o 

dochodach mieszkańca, decyzje o 

odpłatności za pobyt w placówce 

mieszkańca, stan zdrowia, nałogi, inne 

orzeczenia wydaw. w post. sądowym 

lub admin

- od osób, 

których 

dotyczą.

- z innych 

źródeł.

Ośrodki pomocy 

społecznej 

ponoszące 

odpłatność za 

pobyt, rodzina, 

biuro 

meldunkowe, 

ADM, ZUS, 

sądy.

Nie dotyczy Nie dotyczy

2 KSIĄŻECZKI I 

KONTAKTU 

MIESZKAŃCÓW

Wpis: 02-11-2015

Aktuallizacja: brak

Nie dotyczy Nie dotyczy - art. 100 ust. 2 

Ustawa z dnia 

12.03.2004 r. o 

pomocy społecznej.

- art. 23 ust.1 pkt 2,3 

Ustawa z dnia 

29.08.1997 o 

ochronie danych 

osobowych.

- art. 27 ust. 2 pkt 2 

Ustawa z dnia 

29.08.1997 o 

ochronie danych 

osobowych.

Realizacja 

obowiązków 

wynikających z 

przepisów prawa 

związanych ze 

świadczeniami z 

pomocy społecznej - 

tworzenie 

planuaktywności i 

aktywizacji 

mieszkańców.

Mieszkańcy domu 

Pomocy 

Społecznej Nr 1 

im. Marie Juchacz, 

osoby 

zatrudnione.

nazwiska i imiona, imiona rodziców, 

data urodzenia, miejsce urodzenia, 

adres zamieszkania lub pobytu, 

wykształcenie, numer identyfikacyjny 

mieszkańca, stan zdrowia, nałogi.

- od osób, 

których 

dotyczą.

- z innych 

źródeł.

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Regon: 000811632

Administrator Danych Osobowych  - ADO (nazwa, siedziba, regon):

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp.

ul. Podmiejska Boczna 10, 66-400 Gorzów Wlkp.



3 HISTORIA 

CHOROBY

Wpis: 02-11-2015

Aktuallizacja: brak

Nie dotyczy Nie dotyczy - art. 100 ust. 2 

Ustawa z dnia 

12.03.2004 r. o 

pomocy społecznej.

- art. 23 ust.1 pkt 2,3 

Ustawa z dnia 

29.08.1997 o 

ochronie danych 

osobowych.

- art. 27 ust. 2 pkt 2 

Ustawa z dnia 

29.08.1997 o 

ochronie danych 

osobowych.

Realizacja 

obowiązków 

wynikających z 

przepisów prawa 

związanych ze 

świadczeniami z 

pomocy społecznej - 

sprawowanie 

właściwej opieki nad 

mieszkańcami 

Domu, tj. 

zabezpieczenie 

potrzeb zdrowotnych 

mieszkańców.

Mieszkańcy domu 

Pomocy 

Społecznej Nr 1 

im. Marie Juchacz, 

osoby 

zatrudnione.

nazwiska i imiona, data urodzenia,  

adres zamieszkania lub pobytu, nr 

PESEL, zawód, wykształcenie, imię i 

nazwisko, nr telefonu opiekuna, stan 

zdrowia, nałogi.

- od osób, 

których 

dotyczą.

- z innych 

źródeł.

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

4 EWIDENCJA WPŁAT 

ZA LEKI

Wpis: 02-11-2015

Rejestr: ABI

Aktuallizacja: brak

Nie dotyczy Nie dotyczy - art. 100 ust. 2 

Ustawa z dnia 

12.03.2004 r. o 

pomocy społecznej.

- art. 23 ust.1 pkt 2,3 

Ustawa z dnia 

29.08.1997 o 

ochronie danych 

osobowych.

- art. 27 ust. 2 pkt 2 

Ustawa z dnia 

29.08.1997 o 

ochronie danych 

osobowych.

Realizacja 

obowiązków 

wynikających z 

przepisów prawa 

związanych ze 

świadczeniami z 

pomocy społecznej - 

rozliczenie 

zobowiązań 

mieszkańca 

wynikających z 

tytułu zakupu leków 

i pieluchomajtek.

Mieszkańcy domu 

Pomocy 

Społecznej Nr 1 

im. Marie Juchacz, 

osoby 

zatrudnione.

nazwiska i imiona. - od osób, 

których 

dotyczą.

- z innych 

źródeł.

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

5 DZIENNIK 

KORESPONDENCJI

Wpis: 15-07-2015

Rejestr: ABI

Aktuallizacja: 

21.03.2016

Nie dotyczy Nie dotyczy - art. 100 ust. 2 

Ustawa z dnia 

12.03.2004 r. o 

pomocy społecznej.

- art. 23 ust.1 pkt 2,3 

Ustawa z dnia 

29.08.1997 o 

ochronie danych 

osobowych.

- art. 27 ust. 2 pkt 2 

Ustawa z dnia 

29.08.1997 o 

ochronie danych 

osobowych.

Rejestracja 

korespondencji 

przychodzącej i 

wychodzącej do/z 

Domu Pomocy 

społecznej Nr 1 im. 

Marie Juchacz

- nadawca 

korespondencji 

kierowanej do 

DPS Nr 1 im. 

Marie Juchacz.

- adresaci 

korespondencji 

wychodzącej z 

DPS Nr 1 im. 

Marie Juchacz.

nazwiska i imiona, adres 

zamieszkania lub pobytu, treść 

otrzymanej korespondencji, treść 

wysłanej korespondencji.

- od osób, 

których 

dotyczą.

- z innych 

źródeł.

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy


