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Część 
A 

METRYKA ZBIORU O NAZWIE 

KARTA DUŻEJ RODZINY 

1 Data wpisu zbioru do rejestru 11 stycznia 2016 r. 

2 Data ostatniej aktualizacji wpisu 28 czerwca 2017 r. 

Część 
B 

Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

1 Nazwa podmiotu i adres podmiotu X 

Część 
C 

Podmioty, który powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 31 ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 

1 Nazwa podmiotu i adres podmiotu 
Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Głubczycach 

ul. Pocztowa 6A 

Część 
D 

Podstawa prawna do upoważniają do przetwarzania danych osobowych w zbiorze 

1 
Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej 

dotyczących. nie 

2 
Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub 

spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. 
ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. 

o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 785 z późn. zm)  

3 

Przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, 

której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do 

podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, 

której dane dotyczą. 

nie 

4 
Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem 

zadań realizowanych dla dobra publicznego. nie 

5 

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie 

usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów 

danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza 

praw i wolności osoby, której dane dotyczą. 

nie 

Część 
E 

Cel przetwarzania danych, opis kategorii osób, których dane dotyczą, 
oraz zakres przetwarzanych danych 

1 Cel przetwarzania danych w zbiorze 
Dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach prawa 

2 Opis kategorii osób, których dane dotyczą 
Członkowie rodzin wielodzietnych 

spełniający warunki do przyznania 

Karty Dużej Rodziny  

3 Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. zwykłych  

• nazwiska i imiona; 

• data urodzenia; 

• adres zamieszkania lub pobytu; 

• numer ewidencyjny PESEL; 

• seria i numer dowodu 

osobistego; 

• numer telefonu; 

• adres do korespondencji; 

• adres poczty elektronicznej; 
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• numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość 
w przypadku osób, które nie 

posiadają numeru PESEL; 

• stan cywilny; 

• obywatelstwo; 

• stopień pokrewieństwa 

z członkami rodziny. 

4 Zakres przetwarzanych w zbiorze danych tzw. wrażliwych 

• informacja o stopniu 

niepełnosprawności; 

• informacje o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, w tym 

informacje o okresie, na jaki 

zostało wydane orzeczenie o 

znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności; 

• informacja o umieszczeniu 

dziecka w pieczy zastępczej; 

• informacja o umieszczeniu 

dziecka w rodzinie zastępczej 

lub rodzinnym domu dziecka; 
• informacja o zgonie; 
• informacja o zawarciu, 

rozwiązaniu przez rozwód, 

unieważnieniu lub stwierdzeniu 

przez sąd nieistnienia związku 

małżeńskiego. 

Część 
F 

Podstawa prawna przetwarzania danych tzw. wrażliwych określonych w Art. 27  
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 

1 
Osoby, których dane dotyczą, będą wyrażają na to zgodę na 

piśmie.  

2 
Przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie bez 

zgody osoby, której dane dotyczą, jej danych osobowych. 

ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. 

o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 785 z późn. zm)  

3 

Przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych 

interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby, gdy osoba, 

której dane dotyczą, nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do 

wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub 

kuratora. 

 

4 

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania statutowych zadań 
kościoła, innego związku wyznaniowego, stowarzyszenia, 

fundacji lub innej niezarobkowej organizacji lub instytucji 

o celach politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych 

lub związkowych, a przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie 

członków tej organizacji lub instytucji albo osób utrzymujących 

z nią stałe kontakty w związku z jej działalnością i zapewnione 

są pełne gwarancje ochrony przetwarzanych danych 

 

5 
Przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do 

dochodzenia praw przed sądem.  

6 
Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora 

danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych 

osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie. 
 

7 Przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia,  
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świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez 

osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem 

innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług 

medycznych i są stworzone pełne gwarancje ochrony danych 

osobowych. 

8 
Przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do 

wiadomości publicznej przez osobę, której dane dotyczą.  

9 

Przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia badań naukowych, 

w tym do przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania 

dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego, 

a publikowanie wyników badań naukowych uniemożliwia 

identyfikację osób, których dane zostały przetworzone. 

 

10 
Przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu 

realizacji praw i obowiązków wynikających z orzeczenia 

wydanego w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. 
 

Część 
G 

Sposób zbierania oraz udostępniania danych 

1 Dane od osób są zbierane • od osób, których dotyczą 

2 
Dane ze zbioru są udostępnione podmiotom innym, niż 
upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

nie 

3 Odbiorcy danych osobowych brak 

4 Dane są przekazywane do państw trzecich nie 

 


