Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiqzku prawnego ciq2qcego na administratorze
(przetwarzanie w zwiqzku z ustawq z dnia 24wze5nia 2010 r.
o ewidencji ludno5ci)
ro2snnnoSc

Administratorami sq:
Minister Cyfryzacji, majqcy siedzibg w Warszawie (00-060) pzy ul.
Kr6lewskiej 27 - odpowiada za utzymanie i rozw6j rejestru PESEL,

1.

ADMINISTRATORA

2.

Minister Spraw Wewngtanych i Administracji, majqcy siedzibg w
Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 - odpowiada za
ksztaftowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiqzk6w
okre5lonych w ustawie.

i

przetwarzanych w dokumentacji papierowej innych
zbiorach danych prowadzonych pzez organ ewidencji ludnoSci administratorem
jest odpowiednio: W6jUBurmistz/Prezydent miasta

W zakresie danych

Z

DANE

- Ministrem Cyfryzacji mo2na sig skontaktowa6 poprzez
iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem

administratorem

adres e-mail

KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

https://wrryl.gov.pl/cyfryzacia/kontakt,

lub

pisemnie

na

adres

siedziby

administratora.

Z administratorem

-

Ministrem Spraw Wewngtrznych i Administracji mo2na sig

skontaktowa6 pisemnie na adres siedziby administratora.

-

Z administratorem
Burmistzem Tuczna mo2na siq skontaktowa6 pisemnie na
adres siedziby administratora: 78-640 Tuczno ul. Wolno6ci 6

-

DANE

KONTAKTOWE
INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH

Administrator
Minister Cyflryzaqi wyznaczyl inspektora ochrony danych, z
kt6rym mo2e siq Pani / Pan skontaktowa6 popzez email iod@mc.gov.pl, lub
pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych
mo2na sig kontaktowac we wszystkich sprawach dotyczqcych przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw zuiqzanych z przetwarzaniem
danych.

Administrator - Minister Spraw Wewngtznych i Administraqi wyznaczyl
inspektora ochrony danych, z kt6rym mo2e sig Pani / Pan skontaktowad
poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

-

Administrator
Burmistrz Tuczna wyznaczyl inspektora ochrony danych, z
kt6rym mo2e siq Pani / Pan skontaktowad poprzez e-mail :inspektor@tuczno.pl,
telefonicznie 67/2593035

Z inspektorem ochrony danych mo2na sig kontaktowa6 we wszystkich sprawach

dotyczqcych pzetwazania danych osobowych oraz kozystania

z

praw

zwiqzanych z przelvtarzaniem danych.

CELE
PRZETWARZANIA
PODSTAWA
PRAWNA

I

Pani / Pana dane bgdq pnelwazane w celu:
zarejestrowania w zlniqzku z:

.

nadaniem lub zmianq numeru PESEL,
zmianq stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgonem,
zmianq obywatelstwa,

o

o

wydaniem nowego dowodu osobistego lub paszportu,
zmianq dokumentu podr62y cudzoziema,
rejestracji obowiqzku meldunkowego polegaiqcego na:
zameldowaniu sig w miejscu pobytu stalego lub czasowego,
wymeldowaniu sig z miejsca pobytu stalego lub czasowego,
zgloszeniu vryjazdu i powrotu zvtyjazdu poza granice Polski

uzyskania przez Paniq/Pana za6wiadczenia

o

danych wlasnych
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o

zgromadzonych w rejestrze PESEL
usuniecia niezgodno6ci w danych

Pani/Pana dane bqdq przetwarzane na podstawie ustawy o ewidencji ludnoSci.

ODBIORCY
DANYGH

Pani/Pana dane osobowe mogq by6 udostgpniane uprawnionym, zgodnie z

pzepisami ustawy o ewidencji ludno5ci podmiotom: slu2bom; organom
administracji publicznej; sqdom i prokuraturze; komornikom sqdowym;
pafistwowym i samozqdowym jednostkom organizacyjnym otaz innym

podmiotom - w zakresie niezbgdnym do realizacji zadah publicznych; osobom i
jednostkom organizacyjnym, jezeli vtyka2q w tym interes prawny; jednostkom

w

celach badawczych, statystycznych, badania opinii
publicznej, jeZeli po wykoaystaniu dane te zostanq poddane takiej modyfikacji,
kt6ra nie pozwoli ustali6 to2samo6ci os6b, kt6rych dane dotyczq; innym osobom

organizacyjnym,

i jednostkom organizacyjnym, je2eli wykaZq interes prawny lub faktyczny w
otzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody os6b, kt6rych dane
dotyczq okre6lonych w odrgbnych pzepisach. Odbiorcq danych jest tak2e
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w

zakresie realizacji zadania

udostqpnienia Pani / Pana danych.
OKRES
PRZECHOVVYWANI
A DANYCH

Dane w rejestze PESEL bgdq przetwarzane bezterminowo.

Przysluguje Pani/Panu prawo dostgpu

do

Pani/Pana danych oraz prawo

PRAWA
PODMIOT6W

2qdania ich sprostowania, a takZe danych os6b, nad kt6rymi sprawowana jest

DANYCH

prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO

Przysluguje Pani/Panu r6wnie2 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmujqcego sig ochronq danych osobowych w pahstwie czlonkowskim Pani /
Pana zwyklego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popelnienia domniemanego

WNIESIENIA
SKARGI DO
ORGANU
NADZORCZEGO

naruszenia.

/ Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane

Znooro

Pani

POCHODZENIA

organy:

DANYCH

osoBowYcH

sq przez

nastqpujqce

kierownik urzgdu stanu cywilnego sporzqdzajqcy akt urodzenia,
mat2efistwa i zgonu oraz wprowadzajqcy do tych akt6w zmiany, a tak2e
wydajqcy decyzjq o zmianie imienia lub nazwiska,
organ gminy dokonujqcy rejestracji obowiqzku meldunkowego,
organ gminy wydajqcy lub uniewa2niajqcy dow6d osobisty,
wojewoda lub konsul RP wydajqcy lub uniewa2niajqcy paszport,

wojewoda lub minister wla6ciwy do spraw wewnqtznych dokonujqcy zmian
w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.
INFORMACJA O
DOWOLNOSGI LUB

oBowrAzKu
PODANIA DANYCH

Obowiqzek podania danych osobowych wynika z ustavry o ewidencji ludno5ci.

