
Nazwa zbioru: MOPS 
Stalowa Wola na Facebook

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

nazwiska i imiona

data urodzenia

adres e-mail
wizerunek

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

Data dokonania zmiany

1. Nowy wpis 18.04.2017

Fundatorzy nagród -

Rejestr zmian w zbiorze: Dziennik korespondencji

MOPS Stalowa Wola na 
Facebook

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

Wola

- -

Osoba, której dane dotyczą, 
wyrazi na to zgodę, chyba że 

chodzi o usunięcie 
dotyczących jej danych (art. 
23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych 
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922))

Zgłoszenia do 
konkursów i imprez 

organizowanych przez 
MOPS w Stalowej Woli

Informacja o zakresie zmiany

Wpisanie zbioru do rejestru zbiorów ABI

Użytkownicy fanpage 
MOPS w Stalowej Woli

od osób, których dotyczą
Podmioty inne niż 

upoważnione na podstawie 
prawa


