
Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Starczy, ul. Szkolna 1, 42-261 Starcza

(aktualizacja 02.01.2017 r.)

L.p. Nazwa zbioru Opis szczegółowy

1 Pomoc społeczna- Starcza Podstawa prawna przetwarzania danych:
Ustawa z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz.U. z 2015 r.  poz. 163 ze 
zm.)
Ustawa z 14.06.1960 Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 
2013 r. Poz. 267 ze zm.),
Ustawa z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (j. t. Dz.U. z 2014 r. poz. 
1182 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 11.12.2008 w 
sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu 
Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 229 poz. 1536 
ze  zm.)
Cel przetwarzania danych:
Prowadzenie postępowania w sprawach związanych z przyznawaniem i 
wypłacaniem świadczeń z pomocy społecznej. Postępowanie to obejmuje 
rejestrację i rozpatrywanie wniosków, wydawanie decyzji administracyjnych 
oraz dokonywanie wypłat w/w świadczeń.
Opis kategorii osób:
klienci pomocy społecznej- osoby ubiegające się i korzystające ze świadczeń z 
pomocy społecznej
Zakres przetwarzanych danych:
nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres 
zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, Numer Identyfikacji 
Podatkowej, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu 
osobistego, numer telefonu
Inne przetwarzane dane:
stopień niepełnosprawności, stan cywilny, dochody
Dane „wrażliwe”:
stan zdrowia, nałogi, skazania, orzeczenia o ukaraniu, inne orzeczenia wydane 
w postępowaniu administracyjnym lub sądowym
Sposób zbierania danych:
od osób, których dane dotyczą, z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
Sposób udostępniania danych:
osobom, których dane dotyczą, innym instytucjom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa
Data rejestracji w GIODO: 25.02.2009 r.
Data aktualizacji informacji o zbiorze: 16.11.2015 r.

2 Świadczenia rodzinne- 
Starcza

Podstawa prawna przetwarzania danych:
Ustawa z 28.11.2003 o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 
2015 r. poz. 114 ze zm.),
Ustawa z 14.06.1960 Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 
2013 r. Poz. 267 ze zm.),
Ustawa z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (j. t. Dz.U. z 2014 r. poz. 
1182 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 11.12.2008 w 
sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu 
Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 229 poz. 1536 
ze  zm.)
Cel przetwarzania danych:
Prowadzenie postępowania w sprawach związanych z przyznawaniem i 
wypłacaniem świadczeń rodzinnych. Postępowanie to obejmuje rejestrację i 
rozpatrywanie wniosków, wydawanie decyzji administracyjnych oraz 
dokonywanie wypłat w/w świadczeń.
Opis kategorii osób:
petenci- osoby ubiegające się i korzystające ze świadczeń rodzinnych
Zakres przetwarzanych danych:



nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres 
zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, Numer Identyfikacji 
Podatkowej, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu 
osobistego, numer telefonu
Inne przetwarzane dane:
stopień niepełnosprawności, stan cywilny, dochody.
Dane „wrażliwe”:
stan zdrowia, inne orzeczenia wydane w postępowaniu administracyjnym lub 
sądowym
Sposób zbierania danych:
od osób, których dane dotyczą, z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
Sposób udostępniania danych:
osobom, których dane dotyczą, innym instytucjom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa
Data rejestracji w GIODO: 25.02.2009 r.
Data aktualizacji informacji o zbiorze: 16.11.2015 r.

3 Fundusz alimentacyjny- 
Starcza

Podstawa prawna przetwarzania danych:
Ustawa z 07.09.2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U.
z 2015 r. poz. 859 ze zm.),
Ustawa z 14.06.1960 Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 
2013 r. Poz. 267 ze zm.),
Ustawa z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (j. t. Dz.U. z 2014 r. poz. 
1182 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 11.12.2008 w 
sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu 
Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 229 poz. 1536 
ze  zm.)
Cel przetwarzania danych:
Prowadzenie postępowania w sprawach związanych z przyznawaniem i 
wypłacaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Postępowanie to 
obejmuje rejestrację i rozpatrywanie wniosków, wydawanie decyzji 
administracyjnych oraz dokonywanie wypłat w/w świadczeń.
Opis kategorii osób:
petenci- osoby ubiegające się i korzystające ze świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego
Zakres przetwarzanych danych:
nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres 
zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, Numer Identyfikacji 
Podatkowej, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu 
osobistego, numer telefonu
Inne przetwarzane dane:
stan cywilny, dochody.
Dane „wrażliwe”:
skazania, orzeczenia o ukaraniu, inne orzeczenia wydane w postępowaniu 
administracyjnym lub sądowym
Sposób zbierania danych:
od osób, których dane dotyczą, z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
Sposób udostępniania danych:
osobom, których dane dotyczą, innym instytucjom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa
Data rejestracji w GIODO: 25.02.2009 r.
Data aktualizacji informacji o zbiorze: 16.11.2015 r.

4 Księgowość GOPS w 
Starczy

Podstawa prawna przetwarzania danych:
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 
ze zm.),
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 121 ze zm.)
Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 
330 ze zm.)
Cel przetwarzania danych:
Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 
rozliczanie dochodów do Urzędu Skarbowego, zgłaszanie do ubezpieczeń 



społecznych i zdrowotnych, sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS, 
sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych.
Opis kategorii osób:
pracownicy, podopieczni.
Zakres przetwarzanych danych:
nazwiska i imiona, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub 
pobytu, numer ewidencyjny PESEL, Numer Identyfikacji Podatkowej, miejsce 
pracy, seria i numer dowodu osobistego
Inne przetwarzane dane:
nie dotyczy
Dane „wrażliwe”:
nie dotyczy
Sposób zbierania danych:
od osób, których dane dotyczą, z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
Sposób udostępniania danych:
osobom, których dane dotyczą, innym instytucjom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa
Data rejestracji w GIODO: 21.02.2011 r.
Data aktualizacji informacji o zbiorze: 16.11.2015 r.

5 Zespół interdyscyplinarny 
d.s. przeciwdziałania 
przemocy- Starcza

Podstawa prawna przetwarzania danych:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13.09.2011 r. w sprawie procedury 
„Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209
poz. 1245),
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.01.2011 w 
sprawie Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie (Dz. U. z 2011 r. Nr 28 poz. 146),
Ustawa z dnia 29.07.2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (j. t. Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1390 ze zm.)
Cel przetwarzania danych:
Przeciwdziałanie przemocy na terenie Gminy Starcza, dokumentowanie prac 
zespołu interdyscyplinarnego.
Opis kategorii osób:
Sprawcy, ofiary oraz świadkowie przemocy w rodzinie na terenie Gminy 
Starcza
Zakres przetwarzanych danych:
nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres 
zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, Numer Identyfikacji 
Podatkowej, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu 
osobistego, numer telefonu.
Inne przetwarzane dane:
Stosowanie przemocy w rodzinie, dane dotyczące zachowania, posiadania broni
Dane „wrażliwe”:
stan zdrowia, nałogi, skazania, mandaty karne, orzeczenia o ukaraniu, inne 
orzeczenia wydane w postępowaniu administracyjnym lub sądowym
Sposób zbierania danych:
od osób, których dane dotyczą, z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
Sposób udostępniania danych:
osobom, których dane dotyczą, innym instytucjom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa
Data rejestracji w GIODO: 18.04.2012 r.
Data aktualizacji informacji o zbiorze: 16.11.2015 r.

6 Stypendia- Starcza Podstawa prawna przetwarzania danych:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572 ze zm.)
Ustawa z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz.U. z 2015 r.  poz. 163 ze 
zm.)
Cel przetwarzania danych:
Prowadzenie postępowania w sprawach przyznawania stypendiów dla uczniów 
z terenu Gminy Starcza. Przyjmowanie wniosków i dokumentów oraz 
wydawanie w tych sprawach decyzji.
Opis kategorii osób:



Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium.
Zakres przetwarzanych danych:
nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres 
zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, Numer Identyfikacji 
Podatkowej, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu 
osobistego, numer telefonu.
Inne przetwarzane dane:
wysokość dochodów
Dane „wrażliwe”:
nie dotyczy
Sposób zbierania danych:
od osób, których dane dotyczą, z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
Sposób udostępniania danych:
osobom, których dane dotyczą, innym instytucjom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa
Data rejestracji w GIODO: 08.11.2013 r.
Data aktualizacji informacji o zbiorze: 16.11.2015 r.

ZBIORY ZGŁOSZONE 
W DNIU 17.07.2014 r.

odpowiedź negatywna z GIODO z dnia 08.09.2015 r. (po wejściu w 
życie nowych przepisów dot. ochrony danych). Zbiór KDR zgłasza 
Wójt, obecnie zgłaszaniu podlegają tylko zbiory zawierające tzw. 
dane wrażliwe.

7. SEPI Starcza Podstawa prawna przetwarzania danych:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.)
Ustawa z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz.U. z 2015 r.  poz. 163 ze 
zm.)
Ustawa z 14.06.1960 Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 
2013 r. Poz. 267 ze zm.),
Ustawa z 28.11.2003 o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 
2015 r. poz. 114 ze zm.),
Ustawa z 07.09.2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U.
z 2015 r. poz. 859 ze zm.),
Cel przetwarzania danych:
Wymiana danych pomiędzy GOPS w Starczy a Powiatowym Urzędem Pracy w 
Częstochowie ma na celu sprawniejszą obsługę interesantów w w/w 
instytucjach w ramach realizowanych zadań.
Opis kategorii osób:
klienci GOPS- osoby ubiegające się i korzystające ze świadczeń w GOPS.
Zakres przetwarzanych danych:
nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres 
zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, Numer Identyfikacji 
Podatkowej, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu 
osobistego, numer telefonu
Inne przetwarzane dane:
dane dotyczące korzystania ze świadczeń (rodzinnych, alimentacyjnych, 
pomocy społecznej)
Dane „wrażliwe”:
nie dotyczy
Sposób zbierania danych:
od osób, których dane dotyczą, z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
Sposób udostępniania danych:
osobom, których dane dotyczą, innym instytucjom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa
Data zgłoszenia do GIODO: 17.07.2014 r.
Data aktualizacji informacji o zbiorze: 16.11.2015 r.

8. Karta Dużej Rodziny- 
Starcza

Podstawa prawna przetwarzania danych:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie 
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin 
wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755)
Cel przetwarzania danych:



Wydawanie rodzinom wielodzietnym Kart Dużej Rodziny.
Opis kategorii osób:
wnioskodawcy oraz członkowie ich rodzin.
Zakres przetwarzanych danych:
nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres 
zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, seria i numer dowodu 
osobistego, numer telefonu
Inne przetwarzane dane:
nie dotyczy
Dane „wrażliwe”:
nie dotyczy
Sposób zbierania danych:
od osób, których dane dotyczą,
Sposób udostępniania danych:
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, ul. Sanguszki 1, 00-222 
Warszawa
Data zgłoszenia do GIODO: 17.07.2014 r.
Data aktualizacji informacji o zbiorze: 16.11.2015 r.

9. Świadczenia wychowawcze
500+

Podstawa prawna przetwarzania danych:
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 195)
Ustawa z 14.06.1960 Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 
2013 r. Poz. 267 ze zm.),
Ustawa z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (j. t. Dz.U. z 2014 r. poz. 
1182 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 11.12.2008 w 
sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu 
Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 229 poz. 1536 
ze  zm.)
Cel przetwarzania danych:
Prowadzenie postępowania w sprawach związanych z przyznawaniem i 
wypłacaniem świadczeń wychowawczych 500+. Postępowanie to obejmuje 
rejestrację i rozpatrywanie wniosków, wydawanie decyzji administracyjnych 
oraz dokonywanie wypłat w/w świadczeń.
Opis kategorii osób:
Rodziny ubiegające się o świadczenie wychowawcze.
Zakres przetwarzanych danych:
nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres 
zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, miejsce pracy, seria i 
numer dowodu osobistego, numer telefonu
Dane „wrażliwe”:
stan zdrowia, nałogi, inne orzeczenia wydane w postępowaniu 
administracyjnym lub sądowym
Sposób zbierania danych:
od osób, których dane dotyczą, z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
Sposób udostępniania danych:
osobom, których dane dotyczą, innym instytucjom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa
Data rejestracji w GIODO: 24.03.2016 r.

10. Świadczenia „Za życiem” Podstawa prawna przetwarzania danych:
Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za 
życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)
Ustawa z 14.06.1960 Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 
2016 r. poz. 23 ze zm.),
Ustawa z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (j. t. Dz.U. z 2014 r. poz. 
1182 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 11.12.2008 w 
sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu 
Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 229 poz. 1536 
ze  zm.)
Cel przetwarzania danych:



Prowadzenie postępowania w sprawach związanych z przyznawaniem i 
wypłacaniem świadczeń „Za życiem”. Postępowanie to obejmuje rejestrację i 
rozpatrywanie wniosków, wydawanie decyzji administracyjnych oraz 
dokonywanie wypłat w/w świadczeń.
Opis kategorii osób:
Rodziny ubiegające się o świadczenie „Za życiem”.
Zakres przetwarzanych danych:
nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres 
zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, miejsce pracy, seria i 
numer dowodu osobistego, numer telefonu
Dane „wrażliwe”:
stan zdrowia, inne orzeczenia wydane w postępowaniu administracyjnym lub 
sądowym
Sposób zbierania danych:
od osób, których dane dotyczą, z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
Sposób udostępniania danych:
osobom, których dane dotyczą, innym instytucjom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa
Data rejestracji w GIODO: 23.01.2017 r.


