
Nazwa zbioru: Dane 
księgowe

Administrator danych: Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Stalowej Woli, ul. Dmowskiego 
1 37-450 Stalowa Wola

Oznaczenie przedstawiciela 
administratora danych, o którym 
mowa w art. 31a ustawy, i adres 
jego siedziby lub miejsca 
zamieszkania – w przypadku 
wyznaczenia takiego podmiotu

Oznaczenie podmiotu, któremu 
powierzono przetwarzanie danych 
ze zbioru na podstawie art. 31 
ustawy i adres jego siedziby lub 
miejsca zamieszkania

Podstawa prawna 
upoważniająca do 
prowadzenia zbioru danych

Cel przetwarzania 
danych w zbiorze

Opis kategorii osób, 
których dane są 
przetwarzane w zbiorze

Zakres danych 
przetwarzanych w 
zbiorze

Sposób zbierania danych do 
zbioru, w szczególności 
informacja czy dane do zbioru 
są zbierane od osób, których 
dotyczą, czy z innych źródeł niż 
osoba, której dane dotyczą

Sposób udostępniania danych 
ze zbioru, w szczególności 
informacja czy dane ze zbioru 
są udostępniane podmiotom 
innym niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa

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

Informacja dotycząca 
ewentualnego 
przekazywania danych 
do państwa trzeciego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ustawa z dnia 12 marca 2014 
r. o pomocy społecznej (tj. 
Dz. U.  z 2015 r. poz. 163 ze 
zm.)

nazwiska i imiona od osób, których dotyczą

Ustawa z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości (t.j. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 
613)

data urodzenia z innych źródeł

adres 
zamieszkania lub 
pobytu
nr. Ewidencyjny 
PESEL
nr. Dowodu 
tożsamości
Numer 
Identyfikacji 
Podatkowej

LP.
Informacja o rodzaju zmiany 
(nowy wpis, aktualizacja, 
wykreślenie)

Data dokonania zmiany

1. Nowy wpis 10.06.2015
2. Aktualizacja 18.04.2017

Księgowanie operacji 
finansowych

podmiotom innym, niż 
upoważnione na podstawie 

przepisów prawa

Sądy, ZUS, jednostki 
samorządu 

terytorialnego, Policja, 
Prokuratura, US, zakłady 

karne, organizacje 
pozarządowe.

-

- -

Pracownicy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy 

Społecznej  w Stalowej 
Woli i podległych 

jednostek 
organizacyjnych, klienci 

MOPS, wykonawcy

Rejestr zmian w zbiorze: Dane księgowe

Informacja o zakresie zmiany

Wpisanie zbioru do rejestru zbiorów ABI

Dane księgowe

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Stalowej Woli, ul. 
Dmowskiego 1 37-450 Stalowa 

Wola

- -


