
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Ustalanie praw i udzielanie świadczeń z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego i / lub innych należnych 

 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej, z siedzibą w Białej, ul. Prudnicka 29, 48-210 Biała, 

tel.: 774387140, fax: 774380801, e-mail: ops@biala.gmina.pl 
2. Inspektorem ochrony danych jest Krzysztof Kranc, tel.: 509947925, e-mail: poczta@krzysztofkranc.com 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu ustalania praw i udzielania świadczeń z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu 

alimentacyjnego i / lub innych należnych. 
Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych: 
a) zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, gdy ma to zastosowanie, 
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie 

osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, gdy ma to zastosowanie, 
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który to obowiązek określa: 

• ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

• ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

• ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 

• ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

• ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu rolników, 

• ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

• ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

• ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

• ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

• ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

• ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, 

• ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

• ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, 

• ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 

• ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, 

• ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 

• ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny 
oraz inne, właściwe ze względu na ww. cel przetwarzania, przepisy prawa i / lub umowy, czy inne instrumenty prawne, do których 
stosowania administrator jest zobowiązany w związku z realizacją ww. celu przetwarzania, 

d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. 
Podstawa prawna przetwarzania Państwa szczególnych kategorii danych osobowych: 
a) zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, gdy ma to zastosowanie, 
b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane 

dotyczą, w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, 
c) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane 

dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody, 
d) przetwarzanie jest niezbędne do zabezpieczenia społecznego. 

4. Odbiorcy danych osobowych / kategorie odbiorców danych: Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, inne ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, urząd wojewódzki, gmina - w szczególności gminna 
komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, powiatowe centra pomocy rodzinie, przedszkola, szkoły i inne placówki oświatowo - 
wychowawcze, wymiar sprawiedliwości i organy ścigania, podmioty lecznicze, organizacje pozarządowe, operatorzy pocztowi, banki, podmioty 
przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora oraz inne osoby fizyczne, prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, 
uprawnione na podstawie właściwych przepisów prawa i / lub umów, czy innych instrumentów prawnych, do których stosowania administrator 
jest zobowiązany, gdy ma zastosowanie. 

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania oraz przez czas wymagany przepisami 
prawa i / lub określony w umowach, czy innych instrumentach prawnych, gdy ma to zastosowanie. 

6. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych, 
gdy - i w zakresie, w jakim - jest to dopuszczone obowiązującymi przepisami prawa i możliwe dla administratora. 

7. W stosunku do przetwarzania, którego podstawą prawną jest zgoda, mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, do cofnięcia zgody na 
przetwarzanie swoich danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

8. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie Państwa danych osobowych: 
a) jest wymogiem ustawowym, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze, 
b) jest wymogiem umownym i warunkiem zawarcia umowy, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia 

i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 
zawarciem umowy. 

Podanie Państwa danych osobowych, będących wymogiem ustawowym, umownym i / lub warunkiem zawarcia umowy, jest obowiązkowe. 
Podanie Państwa danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody, jest dobrowolne. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe, jest brak możliwości realizacji ww. celu przetwarzania. 
Niepodanie danych osobowych, których podanie nie jest obowiązkowe, może co najwyżej niekorzystnie wpływać na przebieg realizacji ww. celu 
przetwarzania, ale nie warunkuje jego wykonania. 

10. Decyzje dotyczące Państwa nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. 
11. Państwa dane osobowe nie są profilowane. 


