
Lp.
1. Numer kolejny 
wpisu lub numer 
księgi rejestrowej

2. Data wpisu 3. Nazwa zbioru danych osobowych

4. Oznaczenie administratora 
danych i adres jego siedziby lub 

miejsca zamieszkania oraz numer 
identyfikacyjny rejestru 

podmiotów gospodarki narodowej

5. Data 
wprowadzonej 

ostatniej zmiany

6. Rodzaj zmiany 
(aktualizacja/ nowy 
wpis/ wykreślenie)

7. Zakres 
wprowadzonych 

zmian

8. Oznaczenie przedstawiciela 
administratora danych, o którym 

mowa w art.31a ustawy, adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania- w 

przypadku wyznaczenia takiego 
podmiotu

9. Nazwa podmiotu, któremu powierzono 
przetwarzanie danych ze zbioru na 

podstawie art.31 ustawy, adres jego 
siedziby lub miejsca zamieszkania- w 

przypadku powierzenia
przetwarzania danych temu podmiotowi

10. Podstawa prawna upoważniająca do 
prowadzenia zbioru danych

11. Cel 
przetwarzania 

danych w zbiorze

12. Opis kategorii osób, 
których dane są 

przetwarzane w zbiorze
13. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

14. Sposób zbierania danych 
do zbioru, w szczególności 

informacja czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których 
dotyczą, cz z innych źródeł niż 

osoba, której dane dotyczą

15. Sposób udostępniania danych 
ze zbioru, w szczególności 

informacja czy dane ze zbioru są 
udostępniane innym podmiotom 
niż upoważnione na podstawie 

przepisów –prawa

16. Oznaczenie 
odbiorcy danych lub 
kategorii odbiorców, 

którym dane mogą być 
przekazywane

17. Informacja 
dotycząca 

ewentualnego 
przekazywania do 
państwa trzeciego

18. Wzmianka o 
wykreśleniu wpisu

1
DRZDO/403/001529/1

1/39105
29-10-1999 Świadczeniobiorcy GOPS w Nadarzynie

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nadarzynie  ul. 

Kościelna 3
05-830 Nadarzyn

REGON 002006863

29-10-1999 nowy wpis - - -

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania 
uprawnienia lub spełnienia obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa - ustawa o 
pomocy społecznej

Wykonywanie 
obowiązków 

wynikających z 
przepisów prawa

Świadczeniobiorcy i ich 
rodziny

Nazwiska i imiona, imiona rodziców, data 
urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania 

lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, miejsce 
pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu 

osobistego, płeć, dane środowiskowe; dane 
przetwarzane w zbiorze ujawniają bezpośrednio 

lub w kontekście stan zdrowia, nałogi

od osób, których dotyczą - - - -

2
DRZDO/402/001389/0

7
5-12-2007

Świadczeniobiorcy Świadczeń 
Rodzinnych

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nadarzynie  Pl. 

Poniatowskiego 42
05-830 Nadarzyn

REGON 002006863

- nowy wpis - - -

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania 
uprawnienia lub spełnienia obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa - art. 29 ustawy z 
dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992) 

Wypłata zasiłku 
rodzinnego, 

dodatków do zasiłku 
oraz świadczeń 
opiekuńczych

Świadczeniobiorcy i ich 
rodziny

Nazwiska i imiona, imiona rodziców, data 
urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania 

lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, NIP, miejsce 
pracy, seria i numer dowodu osobistego, numer 

telefonu, dochód rodziny, miejsce nauki, stan 
cywilny, obywatelstwo; dane przetwarzane w 

zbiorze ujawniają bezpośrednio lub w kontekście 
stan zdrowia, dotyczą innych orzeczeń wydanych w 

postępowaniu sądowym lub administracyjnym

od osób, których dotyczą
dane będą udostępniane wyłącznie 

podmiotom upoważnionym na 
podstawie przepisów prawa

Inne podmioty 
realizujące świadczenia 

rodzinne
- -

3
DRZDO/402/001932/0

7
21-12-2007

Fundusz Alimentacyjny oraz Dłużnicy 
Alimentacyjni

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nadarzynie  Pl. 

Poniatowskiego 42
05-830 Nadarzyn

REGON 002006863

- nowy wpis - - -

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania 
uprawnienia lub spełnienia obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa - art.. 18 ust. 2 
ustawy z dnia 22.04.2005 r. o postępowaniu 

wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce 
alimentacyjnej (Dz. U.Nr 86, poz. 732 ze zm.) w 

związku z art. 29 ustawy o świadczeniach 
rodzinnych

Wypłata zaliczki 
alimentacyjnej oraz 

prowadzenie 
postępowań wobec 

dłużników 
alimentacyjnych

Osoby uprawnione do 
zaliczki alimentacyjnej,  
dłużnicy alimentacyjni 

oraz osoby zobowiązane 
do alimentacji w dalszej 
kolejności na podstawie 

art.. 132 kodeksu 
rodzinnego i 

opiekuńczego

Nazwiska i imiona, imiona rodziców, data 
urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania 

lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, NIP, miejsce 
pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu 

osobistego, numer telefonu, dochód rodziny, 
miejsce nauki, stan cywilny, obywatelstwo, 

uprawnienia do prowadzenia pojazdów; dane 
przetwarzane w zbiorze ujawniają bezpośrednio 
lub w kontekście stan zdrowia, nałogi, dotyczą 

skazań, innych orzeczeń wydanych w 
postępowaniu sądowym lub administracyjnym

od osób, których dotyczą
dane będą udostępniane wyłącznie 

podmiotom upoważnionym na 
podstawie przepisów prawa

podmioty realizujące 
zaliczki alimentacyjne 

oraz  prowadzące 
postępowania wobec 
dłużników, komornicy 
sądowi, prokuratorzy

- -

4 26-02-2008
Świadczeniobiorcy dodatku 

mieszkaniowego w GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nadarzynie  Pl. 

Poniatowskiego 42
05-830 Nadarzyn

REGON 002006863

- nowy wpis - - -

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania 
uprawnienia lub spełnienia obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa - ustawa z dnia 
21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. 

U. Nr 71, poz. 734 ze zm.)

Wypłata dodatku 
mieszkaniowego

Wnioskodawca i jego 
rodzina

Nazwiska i imiona, imiona rodziców, data 
urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania 

lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, NIP, miejsce 
pracy, seria i numer dowodu osobistego, numer 
telefonu, dochód rodziny, miejsce nauki, metraż 

lokalu mieszkalnego, wyposażenie lokalu w media, 
tytuł prawny do lokalu; dane przetwarzane w 

zbiorze ujawniają bezpośrednio lub w kontekście 
stan zdrowia, dotyczą innych orzeczeń wydanych w 

postępowaniu sądowym lub administracyjnym

od osób, których dotyczą, z 
innych źródeł niż osoba, której 

dotyczą

dane będą udostępniane wyłącznie 
podmiotom upoważnionym na 

podstawie przepisów prawa

Administratorzy lub 
zarządzający lokali 

mieszkalnych
- -

5 3-10-2008
Fundusz Alimentacyjny oraz Dłużnicy 

Alimentacyjni

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nadarzynie  Pl. 

Poniatowskiego 42
05-830 Nadarzyn

REGON 002006863

3-10-2008 aktualizacja Zmiana ustawy - -

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania 
uprawnienia lub spełnienia obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa - art.. 22 ust. 1 
ustawy z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów (Dz. U.Nr 192, poz. 
1378 ze zm.)

Wypłata świadczeń z 
funduszu 

alimentacyjnego 
oraz prowadzenie 

postępowań wobec 
dłużników 

alimentacyjnych

Osoby uprawnione do 
świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego,  
dłużnicy alimentacyjni 

oraz osoby zobowiązane 
do alimentacji w dalszej 
kolejności na podstawie 

art.. 132 kodeksu 
rodzinnego i 

opiekuńczego

Nazwiska i imiona, imiona rodziców, data 
urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania 

lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, NIP, miejsce 
pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu 

osobistego, numer telefonu, dochód rodziny, 
miejsce nauki, stan cywilny, obywatelstwo, 

uprawnienia do prowadzenia pojazdów; dane 
przetwarzane w zbiorze ujawniają bezpośrednio 
lub w kontekście stan zdrowia, nałogi, dotyczą 

orzeczeń o ukaraniu, innych orzeczeń wydanych w 
postępowaniu sądowym lub administracyjnym

od osób, których dotyczą
dane będą udostępniane wyłącznie 

podmiotom upoważnionym na 
podstawie przepisów prawa

podmioty realizujące 
świadczenia 

alimentacyjne oraz  
prowadzące 

postępowanie wobec 
dłużników, komornicy 

sądowi, urzędy 
skarbowe, prokuratorzy

- -

6 27-07-2011
Świadczeniobiorcy dodatku 

mieszkaniowego w GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nadarzynie  ul. 

Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

REGON 002006863

27-07-2011 aktualizacja
Adres 

Administratora 
Danych Osobowych

- -

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania 
uprawnienia lub spełnienia obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa - ustawa z dnia 
21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. 

U. Nr 71, poz. 734 ze zm.)

Wykonywanie 
obowiązków 

wynikających z 
przepisów prawa

Świadczeniobiorcy i ich 
rodziny - klienci ośrodka

Nazwiska i imiona, imiona rodziców, data 
urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania 

lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, NIP, miejsce 
pracy, seria i numer dowodu osobistego, numer 

telefonu, dochód rodziny lub osoby,wydatki 
ponoszone na mieszkanie

od osób, których dotyczą, z 
innych źródeł niż osoba, której 

dotyczą
- - - -

7
DRZDO/403/001529/1

1/39105
17-08-2011 Świadczeniobiorcy GOPS w Nadarzynie

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nadarzynie  ul. 

Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

REGON 002006863

17-08-2011 aktualizacja
Adres 

Administratora 
Danych Osobowych

- -

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania 
uprawnienia lub spełnienia obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa - art. 100 ust. 2 
ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)

Wykonywanie 
obowiązków 

wynikających z 
przepisów prawa

Osoby samotne i rodziny

Nazwiska i imiona, imiona rodziców, data 
urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania 

lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, NIP, miejsce 
pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu 

osobistego, numer telefonu, dochód rodziny, 
miejsce nauki, stan cywilny, obywatelstwo, stan 
zdrowia, wyroki sądowe z zakresu alimentacji, 

ubezwłasnowolnienia, rozwodu, seperacji, 
przysposobienia, ustanowienia opiekuna; dane 

przetwarzane w zbiorze ujawniają bezpośrednio 
lub w kontekście pochodzenie etniczne, stan 
zdrowia, nałogi, dotyczą skazań, orzeczeń o 

ukaraniu, innych orzeczeń wydanych w 
postępowaniu sądowym lub administracyjnym

od osób, których dotyczą, z 
innych źródeł niż osoba, której 

dotyczą
-

Innym jednostkom 
organizacyjnym 

pomocy społecznej, 
policji, sądom, 

gwarantowanemu 
funduszowi 

ubezpieczeniowemu 
ZUS

- -

8
DRZDO/403/001530/1

1/39106
17-08-2011

Świadczeniobiorcy Świadczeń 
Rodzinnych

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nadarzynie  ul. 

Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

REGON 002006863

17-08-2011 aktualizacja
Adres 

Administratora 
Danych Osobowych

- -

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania 
uprawnienia lub spełnienia obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa - art. 29 ustawy z 
dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych i 
rozporządzenie oraz kpa (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, 

poz. 992 ze zm.) 

Wykonywanie 
obowiązków 

wynikających z 
przepisów prawa

Świadczeniobiorcy i ich 
rodziny - klienci ośrodka

Nazwiska i imiona, imiona rodziców, data 
urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania 

lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, NIP, miejsce 
pracy, seria i numer dowodu osobistego, numer 

telefonu, dochód rodziny, miejsce nauki, stan 
cywilny, obywatelstwo, stan zdrowia, wyroki 

sądowe z zakresu alimentacji, 
ubezwłasnowolnienia, rozwodu, seperacji, 

przysposobienia, ustanowienia, akty zgonów; dane 
przetwarzane w zbiorze ujawniają bezpośrednio 

lub w kontekście pochodzenie etniczne, stan 
zdrowia

od osób, których dotyczą, z 
innych źródeł niż osoba, której 

dotyczą
-

Inne podmioty 
realizujące świadczenia 

rodzinne, ZUS
- -

9
DRZDO/403/001531/1

1/39107
17-08-2011

Fundusz Alimentacyjny oraz Dłużnicy 
Alimentacyjni

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nadarzynie  ul. 

Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

REGON 002006863

17-08-2011 aktualizacja
Adres 

Administratora 
Danych Osobowych

- -

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania 
uprawnienia lub spełnienia obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa - art.. 22 ust. 1 
ustawy z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 
1, poz. 7 ze zm.), rozporządzenia wykonawczego 

oraz Kpa

Dopełnienie 
obowiązków 

wynikających z 
przepisów prawa

Osoby uprawnione do 
funduszu 

alimentacyjnego i 
dłużnicy alimentacyjni

Nazwiska i imiona, imiona rodziców, data 
urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania 

lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, NIP, miejsce 
pracy, wykształcenie, seria i numer dowodu 

osobistego, numer telefonu, dochód 
rodziny,zdrowie, stan cywilny, obywatelstwo, 

wyroki rozwodowe, przyznające alimenty, uznające 
ojcostwo, karalność; dane przetwarzane w zbiorze 

ujawniają bezpośrednio lub w kontekście 
pochodzenie etniczne, stan zdrowia, dotyczą 

orzeczeń o ukaraniu, innych orzeczeń wydanych w 
postępowaniu sądowym lub administracyjnym

od osób, których dotyczą, z 
innych źródeł niż osoba, której 

dotyczą
-

inne podmioty 
realizujące fundusz i 

prowadzące 
postępowanie wobec 
dłużników, komornicy 

sądowi, urzędy 
skarbowe

- -



10
DRZDO/403/000989/1

2/IS/18569
22-03-2012

Świadczeniobiorcy stypendium i zasiłku 
szkolnego

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nadarzynie  ul. 

Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

REGON 002006863

- nowy wpis - - -

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania 
uprawnienia lub spełnienia obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa - ustawa z dnia 
7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 256, poz. 2572) oraz kpa

Wykonywanie 
obowiązków 

wynikających z 
przepisów prawa

Świadczeniobiorcy i ich 
rodziny - klienci ośrodka

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, dochód rodziny lub osoby, rodzaj szkoły, 
ilość członków rodziny; dane przetwarzane w 

zbiorze ujawniają bezpośrednio lub w kontekście 
pochodzenie etniczne, stan zdrowia

od osób, których dotyczą - - - -

11
DRZDO/403/000990/1

2/IS/18570
22-03-2012 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nadarzynie  ul. 

Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

REGON 002006863

- nowy wpis - - -

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania 
uprawnienia lub spełnienia obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa - Art.. 9c ust. 1 
ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy wrodzinie (Dz. U. nr 180, Dz. U. z 2006 
r. Nr 139, poz. 992 ze zm.)

Dopełnienie 
obowiązków 

wynikających z 
przepisów prawa

Osoby i rodziny wobec 
których stosowana jest 
przemoc oraz sprawcy

Nazwiska i imiona, imiona rodziców, data 
urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania 

lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, NIP, miejsce 
pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu 

osobistego, numer telefonu, dochód rodziny, 
miejsce nauki, stan cywilny, obywatelstwo, stan 
zdrowia, wyroki sądowe z zakresu alimentacji, 

ubezwłasnowolnienia, rozwodu, seperacji, 
przysposobienia, ustanowienia opiekuna; dane 

przetwarzane w zbiorze ujawniają bezpośrednio 
lub w kontekście pochodzenie etniczne, stan 
zdrowia, nałogi, dotyczą skazań, mandatów 

karnych, orzeczeń o ukaraniu, innych orzeczeń 
wydanych w postępowaniu sądowym lub 

administracyjnym

od osób, których dotyczą, z 
innych źródeł niż osoba, której 

dotyczą
- - - -

12 17-05-2013
Beneficjenci projektu systemowego 

"Rozwój, Szansa, Aktywność"

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nadarzynie  ul. 

Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

REGON 002006863

- nowy wpis - - -

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania 
uprawnienia lub spełnienia obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa - z umowy 
zawartej z Jednostką Wdrożeniową, art.. 100 
ust. 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.)

Dopełnienie 
obowiązków 

wynikających z 
przepisów prawa

Świadczeniobiorcy 
pomocy społecznej i ich 

rodziny

Nazwiska i imiona, imiona rodziców, data 
urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania 

lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, NIP, miejsce 
pracy, seria i numer dowodu osobistego, numer 

telefonu, dochód rodziny, miejsce nauki, stan 
cywilny, obywatelstwo, stan zdrowia; dane 

przetwarzane w zbiorze ujawniają bezpośrednio 
lub w kontekście stan zdrowia

od osób, których dotyczą - - - -

13
DRZDO/403/001836/1

4/AC/67850
29-08-2014

Świadczeniobiorcy dodatków 
energetycznych

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nadarzynie  ul. 

Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

REGON 002006863

- nowy wpis - - -

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania 
uprawnienia lub spełnienia obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa - ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 

2012 r. poz. 1059 ze zm.)

Wykonanie 
obowiązków 

wynikających z 
ustawy

Osoby i rodziny 
ubiegające się o tę formę 

pomocy

Nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, 
numer telefonu, umowa najmu, umowa na 

dostarczenie energii elektrycznej, nr rachunku 
bankowego

od osób, których dotyczą - - - -

14
DRZDO/403/000265/1

5/IS/12981
16-02-2015

Świadczeniobiorcy zasiłków dla 
opiekunów

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nadarzynie  ul. 

Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

REGON 002006863

- nowy wpis - - -

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania 
uprawnienia lub spełnienia obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa - art. 29 ust. 1 
ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 ze zm. w 
związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 04.04.2014 
r. o ustalenie i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 567)

Wykonanie 
obowiązków 

wynikających z 
ustawy o ustaleniu i 
wypłacie zasiłków 

dla opiekunów

Osoby i rodziny 
opiekujące się osobami 

niepełnosprawnymi

Nazwiska i imiona, data urodzenia, adres 
zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny 

PESEL, numer telefonu, orzeczenie o 
niepełnosprawności, postanowienie sądu o 

ustanowieniu opiekuna prawnego, stan zdrowia, 
innych orzeczeń wydanych w postępowaniu 

sądowym lub administracyjnym

od osób, których dotyczą - - - -

15
DRZDO/403/000714/1

5/MB/36554
6-05-2015 Rejestr korespondencji

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nadarzynie  ul. 

Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

REGON 002006863

- nowy wpis - - -

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania 
uprawnienia lub spełnienia obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa - Ustawa z dnia 
8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2013 r., poz. 594) oraz rozporządzenie Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67)

Wykonanie 
obowiązków 

wynikających z 
instrukcji 

kancelaryjnej

Klienci Ośrodka w 
zakresie zadań 

statutowych
Nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu od osób, których dotyczą - - - -

16
DRZDO/403/000551/1

6/AL./22476
29-03-2016

Świadczeniobiorcy 
świadczeniawychowawczego

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nadarzynie  ul. 

Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

REGON 002006863

- nowy wpis - - -

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania 
uprawnienia lub spełnienia obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa - art. 24 ustawa z 
dnia 11 lutego 2016r.o pomocy państwa w 

wychowaniu dzieci(DZ. U. z 2016 r. poz. 195)

Wykonywanie 
obowiązków 

wynikających z 
przepisów prawa

Rodziny ubiegające się o  
tę formę pomocy

Nazwiska i imiona, data urodzenia, adres 
zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny 

PESEL, numer telefonu, płeć, obywatelstwo; dane 
przetwarzane w zbiorze ujawniają bezpośrednio 

lub w kontekście: stan zdrowia

od osób, których dotyczą;         z 
innych źródeł niż osoba, której 

dotyczą
- - - -

17
DR/403/003545/17/M

MA/84355/17
20-11-2017

Jednorazowe świadczenie dla rodzica 
dziecka niepełnosprawnego

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nadarzynie  ul. 

Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

REGON 002006863

- nowy wpis - - -

przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania 
uprawnienia lub spełnienia obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa - art. 29 ust. 1 
ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.) w 
związku art. 10. 13 ustawy z dnia 04.11.2016 r. 

ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu 
kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 

2016r., poz 1860) 

Wykonywanie 
obowiązków 

wynikających z 
przepisów prawa

Świadczeniobiorcy i ich 
rodziny - klienci ośrodka

Nazwiska i imiona, data urodzenia, adres 
zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny 

PESEL, numer telefonu, zaświadczenie lekarskie o 
stanie zdrowia i o pozostawaniu pod opieką 

medyczną; dane przetwarzane w zbiorze ujawniają 
bezpośrednio lub w kontekście stan zdrowia

od osób, których dotyczą - - - -


