
Załącznik 

do Zarządzenia Nr 14.2018 

 

REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA ORAZ REJESTR KATEGORII CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DOKUMENTÓW 

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE 

 

Opracowano na podstawie RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

Nazwa i dane kontaktowe administratora danych: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce, siedziba: ul. 

Dunina 24, 76-270 Ustka, tel. 59 81 47 197  fax. 59 81 44 257 

strona internetowa: www.gops.ustka.pl  adres e-mail: gops@ustka.ug.gov.pl 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

adres e-mail: iod@ustka.ug.gov.pl 

 

I. REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA (art. 30 ust. 1 wg. RODO) 

 
L.p. 1. 

 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

L.p. Nazwa czynności 

przetwarzania 

Dział Kategorie osób 

(art. 30 ust. 1 pkt c) 

Określenie kategorii danych 

(art. 30 ust. 1 pkt c) 

Źródło 

danych 

Cel 

przetwarzania 

(art. 30 ust.1 pkt 

b) 

Podmiot 

przetwarzający, 

nazwa systemu 

(art. 30 ust. 1 pkt 

d) 

Kategorie 

odbiorców 

(art. 30 ust. 1 

pkt d) 

Podstawa 

prawna 

1. Rejestr 
uczestników 

Projektu "Srebrna 

Sieć" 

Dział pomocy 
środowiskowej 

Dział księgowości i 

kadr 

mieszkańcy gminy 
Ustka – seniorzy, 

niepełnosprawni 

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, 
adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny 

PESEL, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i 

numer dowodu osobistego, numer telefonu, płeć, stan 
cywilny, obywatelstwo, stopień niepełnosprawności, 

wysokość dochodów, sytuacja majątkowa, stan rodziny, 

stan zdrowia, nałogi 

uczestnik 
osobiście 

udział w 
Projekcie 

dokumentacja 
papierowa 

Urząd 
Marszałkowski 

Województwa 

Pomorskiego 

zgodnie 
z 

RPPM.06.02.02-

22-0027/17-00 

2. Rejestr personelu 

Projektu "Srebrna 
Sieć" 

Dział księgowości i 

kadr 

osoby fizyczne 

posiadające 
odpowiednie 

kwalifikacje 

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, 

adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny 
PESEL, miejsce pracy,  numer telefonu,  obywatelstwo, 

stopień niepełnosprawności, wysokość dochodów, stan 

zdrowia, numer rachunku bankowego 

personel 

osobiście 

realizacja 

Projektu 

Tensoft  KiP, FK, 

dokumentacja 
papierowa 

Urząd 

Marszałkowski 
Województwa 

Pomorskiego 

zgodnie 

z 
RPPM.06.02.02-

22-0027/17-00 

 

http://www.ustka.gops.pl/
mailto:gops@ustka.ug.gov.pl


 

II. REJESTR KATEGORII CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA 

 

Nazwa i dane kontaktowe administratora danych: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce, reprezentowany przez Kierownika Ośrodka, siedziba: ul. Dunina 24 76-270 Ustka, tel. 59 81 47 197 

strona internetowa: www.gops.ustka.pl  adres e-mail: gops@ustka.ug.gov.pl 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

e-mail: iod@ustka.ug.gov.pl 

 

Przewidywany termin usunięcia kategorii danych (art. 30 ust. 1 pkt f, wg RODO): 

W sprawach dotyczących pracowników – 50 lat (art. 51u ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. 

U. z 2018 roku, poz. 217) oraz art. 125A ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. 

U. z 2017 roku, poz. 1383). Pozostałe czynności prowadzone w Ośrodku – zgodnie z JRWA. 

 

Ogólny opis techniczny i organizacyjny środków bezpieczeństwa (art. 30 ust. 1 pkt g, wg. RODO): 

Zamykane szafy w pomieszczeniach, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego - dostęp tylko dla 

upoważniopnych osób, instalacja oprogramowania zabezpieczającego typu firewall, system antywirusowy, szyfrowana transmisja podczas 

przekazywania danych. 

 

DPIA (ocena skutków przetwarzania danych osobowych): 

Przeprowadzono ocenę ryzyka nieuprawnionego dostępu do danych. Analiza wykazała, że zabezpieczenia zastosowane nie stwarzają dużego ryzyka 

nieuprawnionego dostępu do danych. Szczegóły dostępne są w raporcie podsumowujacym wyniki oceny skutków dla wszystkich czynności 

realizowanych w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Ustce. 

 

Transfer do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej (art. 30 ust. 1 pkt e, wg. RODO): 

Dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce – nie dotyczy 

http://www.ustka.gops.pl/
mailto:gops@ustka.ug.gov.pl

