
Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu prowadzony na podstawie art. 36a, ust. 2, pkt. 2  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz. 1182 z późn. zm.)

Lp. Nazwa zbioru danych osobowych
Administrator danych, adres siedziby, 

Regon

Podmiot, któremu 

powierzono 

przetwarzanie danych 

na podstawie art. 31a 

ustawy, adres siedziby

Podstawa prawna upoważniająca do 

prowadzenia zbioru danych

Cel przetwarzania 

danych w zbiorze

Opis kategorii 

osób, których 

dane są 

przetwarzane w 

zbiorze

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze 
Sposób zbierania danych 

do zbioru          (od osób, 

któych dane dotyczą/inne źródła)

Sposób udostępniania 

danych ze zbioru         (czy 

dane są udostępniane innym 

podmiotom niż upoważnione na 

podstawie przepisów prawa)

Odbiorcy danych lub 

kategoria odbiorców, 

którym dane mogą być 

przekazywane

Informacja o 

przekazywaniu danych 

do państwa trzeciego w 

rozumieniu art. 7 pkt. 7 

ustawy

Nr zgłoszenia

Data 

zgłoszenia 

zbioru do 

rejestracji

Data 

wprowadzonej 

zmiany

Rodzaj zmiany 
(nowy wpis / 

aktualizacja / 

wykreślenie)

Zakres 

wprowadzonych 

zmian

Data 

wykreślenia 

zbioru

1 Pracownicy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

ul. Mikołaja Reja 2a, 47-224 

Kędzierzyn-Koźle,        Regon 

004501207

−

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku 

Kodeks Pracy (Dz.U. 2014 poz. 1502 

z późn. zm.)

realizacja zadań 

związnych z 

zatrudnianiem 

pracowników

osoby fizyczne

PESEL, imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci, 

imię ojca i matki, wykształcenie, stosunek do służby wojskowej (dokument wojskowy, seria i numer, stopień 

wojskowy) emeryt/rencista, obywatelstwo, stan zdrowia,przebieg dotychczasowego zatrudnienia, kwalifikacje 

zawodowe, nieobecności w pracy, karalność, wynagrodzenie, PIT, NIP kary/nagrody, nr rachunku bankowego, 

oddział NFZ/Urząd Skarbowy, nr telefonu

od osób, któych dane 

dotyczą 
 − 

 dostawcy 

oprogramowania 

komputerowego 

 − DA.061.8.2015.RZDO 26-06-2015

2
Umowy cywilno-prawne (zlecenia, o 

dzieło),

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

ul. Mikołaja Reja 2a, 47-224 

Kędzierzyn-Koźle,        Regon 

004501207

−

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku 

Kodeks Cywilny (Dz.U. 2014 poz. 

121 z późn. zm.)

realizacja zadań 

statutowych
osoby fizyczne

PESEL, imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, imię ojca i matki, nr rachunku 

bankowego, oddział NFZ/Urząd Skarbowy, NIP, nr telefonu

od osób, któych dane 

dotyczą 
 − 

 dostawcy 

oprogramowania 

komputerowego 

 − DA.061.9.2015.RZDO 26-06-2015

3 Kandydaci na pracowników

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

ul. Mikołaja Reja 2a, 47-224 

Kędzierzyn-Koźle,        Regon 

004501207

−
osoby, których dane dotyczą 

wyrażają zgodę na piśmie

selekcja kandydatów 

do pracy
osoby fizyczne

PESEL, imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, wykształcenie, przebieg zatrudnienia, 

zainteresowania, odbyte kursy/szkolenia, nr telefonu, adres e-mail.

od osób, któych dane 

dotyczą 
 −  −  − DA.061.10.2015.RZDO 26-06-2015

4 Dziennik korespondencyjny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

ul. Mikołaja Reja 2a, 47-224 

Kędzierzyn-Koźle,        Regon 

004501207

−

ustawa z dnia 14 lipca 1983 r.o 

narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach (Dz.U. 2011 nr. 123 poz. 

698 z późn. zm.)

realizacja zadań 

statutowych
osoby fizyczne Nazwy i adresy instytucji i innych podmiotów, Imię i nazwisko, adres zamieszkania

od osób, któych dane 

dotyczą oraz  z innych 

źródeł niż osoba, której 

dane dotyczą

 −  −  − DA.061.11.2015.RZDO 26-06-2015

5 Rejestr skarg

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

ul. Mikołaja Reja 2a, 47-224 

Kędzierzyn-Koźle,        Regon 

004501207

−

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania 

administracyjnego (DZ.U. 2013 poz. 

267 z późn. zm.)

dopełnienie 

obowiązków 

określonych w 

przepisach prawa

osoby fizyczne imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu
od osób, któych dane 

dotyczą 
 −  −  − DA.061.12.2015.RZDO 26-06-2015

6 Staże, praktyki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

ul. Mikołaja Reja 2a, 47-224 

Kędzierzyn-Koźle,        Regon 

004501207

−

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy (Dz.U. 2015 poz. 149 z 

późn. zm.)

realizacja zawartych 

umów
osoby fizyczne PESEL, imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania

od osób, któych dane 

dotyczą oraz  z innych 

źródeł niż osoba, której 

dane dotyczą

 −  −  − DA.061.13.2015.RZDO 26-06-2015

7 Dokumentacja księgowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

ul. Mikołaja Reja 2a, 47-224 

Kędzierzyn-Koźle,        Regon 

004501207

−

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. 2013r., poz. 885 z późn. zm.), 

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. 2013 r., poz. 330 z późn. zm.), Ustawa z dnia 

17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji (Dz. U. 2014 r., poz.1619 z późn. zm.)

dopełnienie 

obowiązków 

określonych w 

przepisach prawa

osoby fizyczne
imię i nazwisko, nazwa firmy/instytucji, adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej, NIP, 

REGON, nr konta bankowego, nr telefonu, adres e-mail

od osób, któych dane 

dotyczą oraz  z innych 

źródeł niż osoba, której 

dane dotyczą

 −  −  − DA.061.14.2015.RZDO 26-06-2015

8 Pomoc społeczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

ul. Mikołaja Reja 2a, 47-224 

Kędzierzyn-Koźle,        Regon 

004501207

−

ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej (Dz.U. 2015 r. 

poz.163)

dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa/realizacja zadań 

wynikających z ustawy

osoby fizyczne/ 

osoby korzystające 

lub ubiegające się o 

przyznanie 

śwaidczeń 

PESEL, imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres 

zamieszkania/pobytu, obywatelstwo, stan cywilny, stopień pokrewieństwa z członkami rodziny, płeć, wykształcenie, zawód, 

miejsce pracy lub nauki, pozycja na rynku pracy, dochody, sytuacja mieszkaniowa, sytuacja rodzinna, sytuacja zawodowa, 

pochodzenie etniczne, stan zdrowia, nałogi, skazania, orzeczenia o ukaraniu, a także inne orzeczenia wydane w postępowaniu 

sądowym lub administracyjnym, otrzymywane świadczenia, numer rachunku bankowego, telefon

od osób, któych dane 

dotyczą oraz  z innych 

źródeł niż osoba, której 

dane dotyczą

 − 

 dostawcy 

oprogramowania 

komputerowego 

 − 047696/1999 02-11-1999 17-09-2015 aktualizacja
podstawa 

prawna

9
Wspieranie rodziny i system pieczy 

zastępczej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

ul. Mikołaja Reja 2a, 47-224 

Kędzierzyn-Koźle,        Regon 

004501207

−

ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz.U. 2015 poz. 332)

dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa/realizacja zadań 

wynikających z ustawy

osoby fizyczne/ 

osoby korzystające 

lub ubiegające się o 

przyznanie wsparcia 

w postaci asystenta 

PESEL, imię i nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, adres miejsca zamieszkania, stan cywilny, stopień 

pokrewieństwa z członkami rodziny, seria i nuemr dowodu osobistego lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość, wykształcenie, zawód, miejsce pracy, źródła dochodu, dane dotyczące warunków 

mieszkaniowych, dane dotyczące sytuacji prawnej oraz aktualnego miejsca pobytu dziecka, dane o rozwoju 

psychofizycznym dziecka rodzaj szkoły i klasy do której uczęszcza dziecko, stan zdrowia, nałogi, 

skazania,pochodzenie etniczne, orzeczenia o ukaraniu, inne orzeczenia wydane w postępowaniu sądowym lub 

administracyjnym, sytuacja rodzinna, sytuacja zawodowa, nr telefonu

od osób, któych dane 

dotyczą oraz  z innych 

źródeł niż osoba, której 

dane dotyczą

 − 

 dostawcy 

oprogramowania 

komputerowego 

 − 23585/2015 05-10-2015

10 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

ul. Mikołaja Reja 2a, 47-224 

Kędzierzyn-Koźle,        Regon 

004501207

−

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie (Dz.U. 2005 nr 180,  poz. 

1493 z późn. zm.)

dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa/realizacja zadań 

wynikających z ustawy

osoby fizyczne, 

osoby objęte 

procedurą 

Niebieskie Karty

Dane osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie: imię i nazwisko, imiona rodziców, miejsce 

zamieszkania, adres pobytu, numer telefonu, sytuacja rodzinna (obywatelstwo, stan cywilny, pokrewieństwo z członkami 

rodziny), zawodowa (zawód, wykształcenie), ekonomiczna, mieszkaniowa, zdrowotna, sytuacja dzieci (prawna, aktualne 

miejsce pobytu, rodzaj szkoły, klasy), plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w 

rodzinie; Dane osoby wobec, której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, 

numer telefonu, stopień pokrewieństwa z osobą co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; Dane 

zgłaszającego podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie oraz świadków: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer 

telefonu; Pozostałe dane: formy przemocy w rodzinie, działania podjęte w związku ze stosowaniem przemocy, stan zdrowia, 

nałogi, skazania, orzeczenia o ukaraniu, a także inne orzeczenia wydane w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, seria 

i numer dowodu osobistego

od osób, któych dane 

dotyczą oraz  z innych 

źródeł niż osoba, której 

dane dotyczą

 − 

 dostawcy 

oprogramowania 

komputerowego 

 − 23587/2015 05-10-2015

11 Świadczenia rodzinne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

ul. Mikołaja Reja 2a, 47-224 

Kędzierzyn-Koźle,        Regon 

004501207

−

ustawa z dnia z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

(Dz.U. 2015 poz. 114)

dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa/realizacja zadań 

wynikających z ustawy o 

świadczeniach rodzinnych

osoby korzystające 

lub ubiegające się    

o przyznanie 

swiadczeń 

rodzinnych

PESEL, imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, miejsce zamieszkania lub pobytu 

wszystkich członków rodziny; numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie 

posiadają nr PESEL; stan cywilny, obywatelstwo, stopień pokrewieństwa z członkami rodziny, rodzaj szkoły do 

której uczęszcza dziecko, na które pobierane jest świadczenie rodzinne lub osoba ucząca się, stan zdrowia, 

dochody, płeć, liczbę, rodzaj i wysokość wypłaconych świadczeń, nr rachunku bankowego, nr telefonu 

od osób, któych dane 

dotyczą oraz  z innych 

źródeł niż osoba, której 

dane dotyczą

 − 

 dostawcy 

oprogramowania 

komputerowego 

 − 009441/2012 22-05-2012 05-10-2015 aktualizacja
podstawa 

prawna

12 Zasiłek dla opiekuna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

ul. Mikołaja Reja 2a, 47-224 

Kędzierzyn-Koźle,        Regon 

004501208

−

ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o 

ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów (Dz.U. 2014 poz. 567)

dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa/realizacja zadań 

wynikających z ustawy o 

ustaleniu i wypłacie 

zasiłków sla opiekunów

osoby fizyczne

PESEL, Nazwisko i imię, imiona rodziców, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, miejsce pracy, 

zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu,  obywatelstwo, stan cywilny, stopień 

pokrewieństwa z członkami rodziny, płeć,  miejsce pracy lub nauki, pozycja na rynku pracy, dochody, sytuacja 

mieszkaniowa, sytuacja rodzinna, sytuacja zawodowa, pochodzenie etniczne, stan zdrowia, nałogi, skazania, 

orzeczenia o ukaraniu, a także inne orzeczenia wydane w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, 

otrzymywane świadczenia, numer rachunku bankowego

od osób, któych dane 

dotyczą oraz  z innych 

źródeł niż osoba, której 

dane dotyczą

 − 

 dostawcy 

oprogramowania 

komputerowego 

 − 22692/2015 17-09-2015

13 Fundusz alimentacyjny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

ul. Mikołaja Reja 2a, 47-224 

Kędzierzyn-Koźle,        Regon 

004501207

−

ustawa z dnia 7 września 2007 r. o 

pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów (Dz.U. 2015 poz. 859)

dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa/realizacja zadań 

wynikających z ustawy o 

pomocy osobom 

uprawnionym do 

alimentów

osoby korzystające 

lub ubiegające się    

o przyznanie 

swiadczeń z 

funduszu 

alimentacyjnego

Dane dotyczące osób uprawnionych i członków rodzin: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, miejsce 

zamieszkania lub pobytu, nr PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają nr 

PESEL, stan cywilny, obywatelstwo, stopień pokrewieństwa z członkami rodziny, rodzaj szkoły do której uczęszcza osoba 

uprawniona, stan zdrowia, rodzaj i wysokość wypłaconych świadczeń, płeć, dochody, wysokość zasądzonych alimentów, 

poziom egzekucji zasądzonych alimentów, nr telefonu, nr rachunku bankowego; Dane dotyczące dłużników alimentacyjnych i 

podejmowanych wobec nich działań: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, miejsce zamieszkania lub 

pobytu, nr PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają nr PESEL, stan 

cywilny, obywatelstwo, stopień pokrewieństwa z członkami rodziny, stan zdrowia, wykształcenie, zawód, zatrudnienie, poziom 

i rodzaj zobowiązań dłużnika z tytułu niewyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych, stan majątkowy dłużnika, posiadanie 

prawa jazdy przez dłużnika, rodzaj podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych, nr telefonu, nr rachunku 

bankowego.

od osób, któych dane 

dotyczą oraz  z innych 

źródeł niż osoba, której 

dane dotyczą

 − 

 dostawcy 

oprogramowania 

komputerowego 

 − 23595/2015 05-10-2015

14 Stypendia i zasiłki szkolne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

ul. Mikołaja Reja 2a, 47-224 

Kędzierzyn-Koźle,        Regon 

004501207

−

ustawa z dnia 7 września 1991 roku 

o systemie oświaty (Dz.U. 2014 nr 

256 poz. 2572 z późn. zm.)

dopełnienie 

obowiązków 

wynikających z 

przepisów prawa

uczniowie, rodzice, 

członkowie rodzin, 

opiekunowie prawni, 

przedstawiciele 

ustawowi

Nazwisko i imię, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, nr PESEL, 

miejsce pracy, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, dochody, sytuacja rodzinna, stopień 

pokrewieństwa, nr rachunku bankowego,  nazwa i adres szkoły, typ szkoły, klasa kraj pochodzenia i 

obywatelstwo ucznia,  opis zdarzenia losowego, stan zdrowia, orzeczenia wydane w postępowaniu sądowym 

lub administracyjnym

od osób, któych dane 

dotyczą oraz  z innych 

źródeł niż osoba, której 

dane dotyczą

 − 

 dostawcy 

oprogramowania 

komputerowego 

 −  23614/2015 05-10-2015

15
Udostępnianie informacji publicznej na 

wniosek

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

ul. Mikołaja Reja 2a, 47-224 

Kędzierzyn-Koźle,        Regon 

004501207

−

ustawa z dnia 6 września 2001 roku 

o dostępie do informacji publicznej 

(Dz.U. 2014 poz. 782 z późn. zm.)

realizacja 

obowiązków 

wynikających z 

ustawy o dostępie 

do informacji 

publicznej

osoby fizyczne Imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon, adres e-mail
od osób, któych dane 

dotyczą 
 −  −  − DA.061.15.2015.RZDO 26-06-2015

16 Świadczenie wychowawcze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

ul. Mikołaja Reja 2a, 47-224 

Kędzierzyn-Koźle,        Regon 

004501208

−

ustawa z dnia 11 lutego 2016 

roku o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci

dopełnienie obowiązków 

określonych w przepisach 

prawa/realizacja zadań 

wynikających z ustawy.

osoby korzystające 

lub ubiegające się    o 

przyznanie swiadczeń 

rodzinnych oraz 

członkowie ich rodzin

PESEL, Nazwiska i Imiona, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, miejsce pracy, seria i numer 

dowodu osobistego, stan cywilny, obywatelstwo, stopień pokrewieństwa z członkami rodziny, dochody, płeć, 

pozycja na rynku pracy, sytuacja rodzinna, zdrowotna, otrzymywane świadczenia, nr rachunku bankowego, nr 

telefonu. stan zdrowia, inne orzeczenia wydane w postępowaniu sądowym lub administracyjnym 

od osób, któych dane 

dotyczą oraz  z innych 

źródeł niż osoba, której 

dane dotyczą

 −  −  − 007592/16
29-03-

2016

17 Za życiem

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

ul. Mikołaja Reja 2a, 47-224 

Kędzierzyn-Koźle,        Regon 

004501209

−

ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku 

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 

"Za życiem" 

realizacja zadań 

wynikających z 

ustawy

osoby fizyczne (osoby 

wnioskujące oraa 

członkowie ich rodzin)

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

lub pobytu, nr PESEL, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, stan zdrowia, inne 

orzeczenia wydane w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, nr rachunku bankowego

od osób, któych dane 

dotyczą oraz  z innych 

źródeł niż osoba, której 

dane dotyczą

 −  −  − 005083/17
01-03-

2017


