
 

Druk informacyjny dla osób, których dane są przetwarzane przez Zespół Interdyscyplinarny 

DANE ADMINISTRATORA 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce 

adres:  16-100 Sokółka, ul. Dąbrowskiego 12 

e-mail: opssok@op.pl 

DANE INSPEKTORA DANYCH 
Telefon kontaktowy: 85 711 2064 

 E-mail: iodo@opssokolka.pl 

CELE PRZETWARZANIA 

Dane są w celu realizacji zadań określonych w przepisach ustawy z dnia 29.07.2005 

r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj.: 

1) diagnozowania problemu przemocy w rodzinie; 

2) podejmowania działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu 

przeciwdziałanie temu zjawisku; 

3) inicjowania interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 

4) rozpowszechniania informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy 

w środowisku lokalnym; 

5) inicjowania działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

6) opracowania i realizacji planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia 

przemocy w rodzinie; 

7) monitorowania sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych 

wystąpieniem przemocy; 

8) dokumentowania działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy 

oraz efektów tych działań. 

PODSTAWA PRAWNA Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku 

PRZETWARZANIA DANYCH prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) 

KATEGORIE DANYCH 

Przetwarzanie są następujące kategorie danych: imię i nazwisko, imiona rodziców, wiek, adres 

miejsca zamieszkania lub pobytu, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej lub inny 

sposób kontaktu, jeżeli posiada, informacje o stanie zdrowia, informacje o nałogach, informacje 

o skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu, innych 
OSOBOWYCH 

orzeczeniach wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, informacje o sytuacji 

rodzinnej, informacje o sytuacji zawodowej i źródłach utrzymania, informacje o sytuacji 

mieszkaniowej. 

ODBIORCY DANYCH 

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom nadzorującym i kontrolującym 

działalność administratora danych, jak również sądom, prokuraturze oraz organom 

prowadzącym postępowanie przygotowawcze 
OKRES PRZECHOWYWANIA Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania 

DANYCH oraz przez wymagany prawem okres archiwizacji danych 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH 

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych, prawo żądania wydania kopii 

danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych, tj. Urzędu Ochrony Danych 
DO ORGANU NADZORCZEGO 

Osobowych. 

DODATKOWE INFORMACJE 
Informujemy, że podanie danych przetwarzanych przez Administratora Danych jest wymogiem 

ustawowym. 


