Informacja o zbiorze danych osobowych z poz. 1
(widok szczegółów)
L.p.
1.

Wartość
Osoby oczekujące na umieszczenie w domach pomocy
społecznej.
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa
REGON 014931762

Opis
Nazwa zbioru danych

2.

Oznaczenie administratora danych

3.

Oznaczenie
przedstawiciela
administratora danych, o którym
mowa w art. 31a ustawy
Oznaczenie
podmiotu,
któremu
powierzono przetwarzanie danych ze
zbioru na podstawie art. 31 ustawy
Podstawa prawna upoważniająca do
prowadzenia zbioru danych

4.

5.

6.

Cel przetwarzania danych w zbiorze

7.

Opis kategorii osób, których dane są
przetwarzane w zbiorze
Zakres danych przetwarzanych w
zbiorze

8.

Przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia
lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2015r., poz. 163 z późn. zm.).
Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
Osoby oczekujące na umieszczenie w domu pomocy
społecznej oraz członkowie rodziny tej osoby.
1) nazwiska i imiona,
2) imiona rodziców,
3) data urodzenia,
4) adres zamieszkania lub pobytu,
5) numer ewidencyjny PESEL,
6) wykształcenie,
7) seria i numer dowodu osobistego,
8) numer telefonu.
Inne dane przetwarzane w zbiorze:
1.Dane członków rodzin osoby ubiegających się o
umieszczenie w DPS, w ramach podpisywanych umów
pełnopłatnych: imię i nazwisko, adres, PESEL, nr dowodu
osobistego.
2.Dane członków rodzin osoby ubiegającej się o
umieszczenie w DPS, w ramach ubiegania się o świadczenie
polegające na pełnym lub częściowym zwolnieniu z opłat za
pobyt: imię i nazwisko, adres, PESEL, nr dowodu
osobistego, sytuacja rodzinna, sytuacja materialna, sytuacja
mieszkaniowa, stan zdrowia, nałogi.
Dane przetwarzane w zbiorze ujawniają bezpośrednio lub w
kontekście:
1) stan zdrowia,
2) nałogi.
Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

9.

Sposób zbierania danych do zbioru

10.

Sposób
zbioru

11.

Oznaczenie odbiorcy danych lub
kategorii odbiorców, którym dane
mogą być przekazywane

12.

Informacja dotycząca ewentualnego
przekazywania danych do państwa
trzeciego

udostępniania

danych

ze

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Dane nie są przekazywane do państw trzecich.

