Klauzu la i nformacyj na dot. przetwarza n ia danych osobowych
na podstawie obowiqzku prawnego ciqiecego na administratorze
(przetwarzanie w zwiqzku z ustawq z dnia 6 sierpnia 2010 r.

o dowodach osobistych)
roZsmaoSc
ADMINISTRATORA

Administratorami sq:
Minister Cyfryzacji, majqcy siedzibq w Warszawie (00-060)
Kr6lewskiej 27 - odpowiada za ulzymanie i rozw6j rejestru,

1.
2.

i

Minister Spraw Wewngtanych

pzy

ul.

Administracji, majqcy siedzibg w

Warszawie (02-591) pzy ul Stefana Batorego 5 - odpowiada za ksztaftowanie
jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiqzkow okre6lonych w ustawie oraz
personalizacjg dowod6w osobistych.

i

W zakresie danych pueMrazanych w

dokumentacji papierowej innych
zbiorach danych prowadzonych przez organ wydajqcy dow6d osobisty jest:
Burmista Tuczna - 78-640 Tuczno ul. WolnoSci 6
DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Z administratorem - Ministrem Cyflryzacji mo2na siq skontaktowa6 popzez
adres e-mail iod@mc.gov.pl, formulaz kontaktowy pod adresem
https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby
administratora.

Z administratorem

-

Ministrem Spraw Wewnqtrznych i Administracji mo2na sig

skontaktowa6 pisemnie na adres siedziby administratora.

Z

administratorem

-

Burmistzem

Tuczna mo2na sig skontaktowa6

pod

adresem 78-640 Tuczno ul. Wolno6ci 6

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH

-

Minister Cyfryzacji vtyznaczyl inspektora ochrony danych, z
Administrator
kt6rym mo2e sip Pani / Pan skontaktowa6 poptzez email iod@mc.gov.pl, lub
pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych
mo2na sig kontaktowac we wszystkich sprawach dotyczqcych pzetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw zwiqzanych z przetwarzaniem
danych.

Administrator - Minister Spraw Wewngtrznych i Administraqi wyznaczyl
inspektora ochrony danych, z kt6rym moze sie Pani / Pan skontaktswa6
poprzez e-mail iod@mswia.gov.pi lub pisemnie na adres siedziby
administratora.

-

Burmistrz Tuczna wyznaezyl inspektora ochrony danych, z
Administrator
kt6rym moZe siq Pani / Pan skontaktowa6 popzez e-mail inspektor@tuczno.pl
lub telefonicznie 67/2593035

Z inspektorem ochrony danych moZna sig kontaktowa6 we wszystkich sprawach

dotyczqcych przetwazania danych osobowych oraz korzystania

niqzany ch z
CELE
PRZETWARZANIA I
PODSTAWA PRAWNA

z

praw

przetv! arzaniem danych.

Pani / Pana dane bgdq przetwarzane w celu:
o wydania Pani/Panu dowodu osobistego.

o

uniewa2nienia Pani/Pana dowodu osobistego z powodu:
- zgloszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,

-

zmiany danych zawartych w dowodzie,
uplywu terminu wa2noSci dowodu,

o

-

utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu.

uzyskania przez Paniq/Pana za6wiadczenia

o

danych wlasnych

zgromadzonych w Rejestze Dowod6w Osobistych

Pani/Pana dane bqdq przeMtazane

na podstawie pzepis6w ustawy

o

dowodach osobistych.

ODBIORCY DANYCH

W celu sporzqdzenia dowodu osobistego PanilPana dane osobowe

bqdq

Klauzu la i nformacyj na dot. przetwarzan ia danyc h osobowych
na podstawie obowiqzku prawnego ciq2qcego na administratorze
(przetwarzanie w zwiqzku z ustawq z dnia 6 sierpnia 2010 r.
o dowodach osobistych)
mogq by6 udostgpniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych

slu2bom, organom administracji publicznej, prokuratuze

onz

innym

podmiotom, je2eli wykaZq w tym interes prawny w otzymaniu danych.

PRZEKAZANIE
DANYCH
OSOBOWYGH DO

PAISTWA
TRZECIEGO LUB
ORGANIZACJI

Pani/Pana dane dotyczqce utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub
zagubionego) bgdA pzekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen ll na

podstawie ustawy

o

udziale Rzeczypospolitej Polskiej

w

Systemie

Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane bqdq

pzekazywane

za

poSrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego

prowadzoneg o ptzez Komendanta Glownego Policji.

MTEDZYNARODOWE

J
OKRES

Dane w Rejestze Dowod6w Osobistych bgdq pzetwazane bezterminowo.

PRZECHOWYWANIA
DANYCH

PRAWA PODTI/IIOTOW
DANYCH

Przysluguje Pani/Panu prawo dostgpu do Pani/Pana danych oraz prawo
2qdania ich sprostowania, a tak2e danych os6b, nad kt6rymi sprawowana jest
prawna opieka, np. danych dzieci

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

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

2n6oro

Pani/Pana dane do Rejestru Dowod6w Osobistych wprowadzane sq pzez

POCHODZENIA
OANYCH OSOBOWYCH

nastqpujqce organy:
organ gminy, kt6ry wydaje lub uniewaznia dow6d osobisty,

ministra wta6ciwego do spraw wewnqtznych, kt6ry personalizuje dow6d
osobisty

INFORMACJA O
DOWOLNOSCI LUB
oBowrAzKU PoDANIA
DANYCH

Obowiqzek podania danych osobowych wynika
osobistych.

z

ustawy

o

dowodach

