Informacja o zbiorze danych osobowych z poz. 13
(widok szczegółów)
L.p.
1.

Wartość
Dzieci własne rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne
domy dziecka.
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

8.

Zakres danych przetwarzanych w
zbiorze

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

Przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia
lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa § 1 pkt 24 Uchwały nr XXXIII/828/2016 z 25 sierpnia
2016r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe
środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st.
Warszawie (Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego z
dnia 7.09.2016r., poz. 7862) w zw. z art. 217 ustawy z dnia
14.06.1960r. – Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późn.zm.).
Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.
rodziny zastępcze,
prowadzący rodzinne domy dziecka,
dzieci własne osób prowadzących rodziny
zastępcze i rodzinne domy dziecka,
4) osoby pełnoletnie – do 21 roku życia – pochodzące
od osób prowadzących rodziny zastępcze i
rodzinne domy dziecka,
- stale zamieszkujące na terenie m. st. Warszawy.
1) nazwiska i imiona,
2) imiona rodziców,
3) data urodzenia,
4) miejsce urodzenia,
5) odpis aktu urodzenia,
6) adres zamieszkania,
7) numer ewidencyjny PESEL,
8) nr i seria dowodu osobistego.
- od osób, których dotyczą,
- z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.
1)
2)
3)

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

Dane nie są przekazywane do państw trzecich.

