Klauzu la i nformacyi na dot. przetwarzan ia danyc h osobowych
na podstawie obowiqzku prawnego ciq2qcego na administratorze
(przetwarzanie w zwiqzku z ustaw4 z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo
o aktach stanu cywilnego.i ustawq z dnia 17 paldziernika 2008 r. o

zmianie imienia i nazwiska)
ro2seuoSc

Administratorami sq:

L.

ADMINISTRATORA

2.

Minister Cyiryzaqi, majqcy siedzibq w Warszawie (00-060) przy ul.
Kr6lewskiej 27 - odpowia da za utrzymanie i rozw6j rejestru,
Minister Spraw Wewnqtrznych i Administracji, majqcy siedzibq w
Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 - odpowiada za
ksztaltowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego
orazzmiany imienia i nazwiska

zakresie danych pzetwazanych w dokumentacji papierowej i innych
zbiorach danych prowadzonych w urzqdzie stanu cywilnego administratorem

W

jest:

Kierownik Uzgdu Stanu Cywilnego w.....
DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Z administratorem - Ministrem Cyfryzacji mo2na sig skontaktowac popzez
adres e-mail iod@mc.gov.pl, formulaz kontaktowy pod adresem
, 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 w Tucznie mo2na siq skontaktowad

pisemnie na a adres 78-64,0 Tuczno ul. WolnoSci 6

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH

-

Administrator
Minister Cyfryza$i wyznaczyl inspektora ochrony danych, z
kt6rym mo2e sig Pani / Pan skontaktowac popzez e-mail iod@mc.gov.pl, lub
pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator - Minister Spraw Wewngtznych i Administraqi wyznaczyl
inspektora ochrony danych, z kt6rym mo2e siq Pani / Pan skontaktowac
poptzez e-mail iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby
administratora.

-

Burmistz Tuczna wyznaczyl inspektora ochrony danych, z
Administrator
kt6rym mo2e sig Pani / Pan skontaktowac popzez e-mail inspektor@tuczne.Bl ,
pisemnie pod adresem 78-U0 Tuczno ul. Wolno6ci
lub telefonicznie

6

67/2593035

Z inspektorem ochrony danych mo2na siq kontaktowa6 we wszystkich sprawach

dotyczqcych przelvtazania danych osobowych oraz kozystania
zwiqzanych z przeMuazaniem danych.
CELE
PRZETWARZANIA I
PODSTAWA PRAWNA

z

praw

Pani / Pana dane mogq by6 przeharazane w celu:
spozqdzenia aktu urodzenia dziecka

o
.
r
o
r

o

sporzqdzenia aktu ma2enstwa

spozqdzenia aktu zgonu
przyjgcia oSwiadczeri o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie
zaSwiadczenia potwierdzajacego uznanie ojcostwa
powrocie do
przyjgcia o6wiadczenia rozwiedzionego malZonka
nazwiska noszonego przed zawarciem matZehstwa
przyjgcia o5wiadczefi o nazwisku pierwszego dziecka mal2onk6w przy
sporzqdzaniu aktu urodzenia

o

Klauzula informacyjna dot. pzetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiqzku prawnego ciq2Ecego na administratorze
(przetwarzanie w zwiqzku z ustaw4 z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo
o aktach stanu cywilnego.i ustawq z dnia 17 pafldziernika 2008 r. o
zmianie imienia i nazwiska)

o

przyjgcia o5wiadczeri mal2onk6w, 2e dziecko jednego

z mat2onk6w

bqdzie nosilo takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiloby ich

o
r
r
o
o
.
o

wsp6lne dziecko
przyjqcia o6wiadczef o zmianie imienia lub imion
wydania za6wiadczenia o stanie cywilnym

wydania odpisu aktu stanu cywilnego
wydania za6wiadczenia do zawarcia matZefistwa za granicq

o zaginigciu lub zniszczeniu ksiqg stanu
cywilnego/wydania zaSwiadczenia o nieposiadaniu ksiggi stanu

wydania za6wiadczenia

cywilnego
sprostowania, uzupelnienia, uniewa2nienia aktu stanu cywilnego

realizacji wniosku o sporzqdzenie polskiego aktu stanu cynruilnego na

lub innych
dokumentow potwierdzajqcych urodzenie/mal2eristwo/zgon za granicq
podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego

o
o
o
o
o
o
e

o zezwolenie na zawarcie malZeistwa przed
uplywem terminu, o kt6rym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i
realizacji wniosku
opiekuhczy
realizacji wniosku o wydanie za6wiadczenia o pzyjgtych sakramentach
realizacji wniosku o zmiang imienia lub nazwiska.

doleczenia

do aktu stanu cywilnego

wzmianki dodatkowej lub

zamieszczenia przypisku pzy akcie
wydania dokument6w z akt zbiorowych
zameldowania

nadania numeru PESEL.

Dane osobowe

z

rejestru stanu cywilnego stanowiq podstawq wpis6w w

rejestze PESEL.
Pani/ Pana dane osobowe bqdq przetwazane na podstawie przepis6w ustawy
Prawo o aktach stanu cyvvilnego oraz przepis6w ustawy o zmianie imienia i
nazwiska.

ODBIORCY DANYCH

Kierownik urzgdu stanu cywilnego udostgpnia dane z rejestru stanu cywilnego
w ustawie Prawo o
aktach stanu cywilnego. Dostgp do danych majq tak2e slu2by.

vrrydajqc uprawnionym podmiotom dokumenty okreSlone

Dane osobowe

z

-

rejestru stanu cywilnego stanowiq podstawg wpis6w w

rejestze PESEL.

PRZEKMANIE
DANYCH
OSOBOWYGH DO

Dane dotyczqce urodzefi, maf2eristw i zgon6w mogq byc pzekazywane do
paristw taecich na podstawie um6w migdzynarodowych, kt6rych stronq jest
Rzeczpospolita Polska.

PANSTWA
TRZEGIEGO LUB

ORGANIZACJI
MTEDZYNARODOWE

J
OKRES
PRZECHOWYWANIA

Akty stanu cywilnego oraz akla zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik
uzgdu stanu cywilnego pzechowuje przez okres:

DANYCH

1) 100 fat - akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego
dotyczqce aktu urodzenia;
2) 80 lat - akty malZeristwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiqzku prawnego ciq2qcego na administratorze
(przetwarzanie w zwiqzku z ustawq z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo
o aktach stanu cywilnego.i ustawq z dnia 17 paldziernika 2008 r. o
zmianie imienia i nazwiska)
cywilnego dotyczqce aktu mal2eistwa i aktu zgonu.

PRAWA PODMIOTOW
DANYCH

Pzysluguje Pani/Panu prawo dostgpu

do

Pani/Pana danych oraz prawo

Zqdania ich sprostowania, a tak2e danych os6b, nad kt6rymi sprawowana jest
prawna opieka, np. danych dzieci

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

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
naruszenta.

/

do rejestru stanu cywilnego

sq pzez

2nooro

Pani

POCHODZENIA
DANYCH

- kierownik urzgdu stanu cywilnego spoz4dzajqcy akt urodzenia, maf2efistwa i

osoBowYcH

-

Pana dane

wprowadzane

nastqpujqce organy:

zgonu onzwprowadzajqcy do nich zmiany;
kierownik urzqdu stanu cywilnego wydajqcy decyzjq o zmianie imienia lub
nazwiska.

INFORMACJA O
DOWOLNOSCI LUB

oBowlAzKU PoDANTA
DANYCH

Obowiqzek podania danych osobowych wynika z ustavrry Prawo o aktach stanu
cy,truilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

