
Numer zbioru 3/2016 

 

NAZWA ZBIORU DANYCH 

Urząd Stanu Cywilnego 

Oznaczenie administratora danych: 

NAZWA: Gmina Przerośl: ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl. REGON: 000539615 

Oznaczenie podmiotu któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych: MSWA „Źródło”.  

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych: Art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z późn. zm.); ustawa z dnia 24 września 

2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.2016 poz. 722 z późn. zm.); ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks 

wyborczy (Dz.U.2011 nr 21 poz.112 z późn. zm.); ustawa z dnia 6 czerwca 2010 r. o dowodach osobistych 

(Dz.U.2016 poz. 391 z późn. zm.), ustawa z dnia 28.11.2014r. Prawo o Aktach Stanu Cywilnego (Dz.U. z 

2014r. poz. 1741 z póź.zm.). 

Cel przetwarzania danych w zbiorze: Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa. 

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: Osoby fizyczne. 

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:  

 nazwisko i imię (imiona); 

  nazwisko rodowe; 

  imiona i nazwiska rodowe rodziców; 

 data urodzenia; 

  miejsce urodzenia; 

 kraj urodzenia; 

 stan cywilny; 

 oznaczenie aktu urodzenia i urzędu stanu cywilnego, w którym został on sporządzony; 

  płeć; 

 numer PESEL; 

 obywatelstwo albo status bezpaństwowca; 

  imię i nazwisko rodowe oraz numer PESEL małżonka, jeżeli został mu nadany; 

  data zawarcia związku małżeńskiego, oznaczenie aktu małżeństwa i urzędu stanu cywilnego, w 

którym został on sporządzony, data rozwiązania związku małżeńskiego, sygnatura akt i oznaczenie 

sądu, który rozwiązał małżeństwo, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który ustalił nieistnienie 

małżeństwa, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który unieważnił małżeństwo, data zgonu małżonka 

albo data znalezienia jego zwłok, oznaczenie jego aktu zgonu i urzędu stanu cywilnego, w którym 

ten akt został sporządzony; 

 adres i data zameldowania na pobyt stały; 

  kraj miejsca zamieszkania; 

 kraj poprzedniego miejsca zamieszkania; 

  data wymeldowania z miejsca pobytu stałego; 

  adres i data zameldowania na pobyt czasowy oraz data upływu deklarowanego terminu pobytu; 

  data wymeldowania z miejsca pobytu czasowego; 

  data wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy i wskazanie 

kraju wyjazdu; 

 data powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy; 

  seria, numer i data ważności ostatniego wydanego dowodu osobistego obywatela polskiego oraz 

oznaczenie organu wydającego dokument; 



  seria, numer i data ważności ostatniego wydanego paszportu obywatela polskiego; 

  seria, numer i data ważności dokumentu podróży cudzoziemca, a w przypadku cudzoziemców, o 

których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. a i b, ważnego dokumentu podróży lub innego ważnego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo; 

 data upływu deklarowanego przez cudzoziemca terminu pobytu; 

  data zgonu albo data znalezienia zwłok, numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, w 

którym ten akt został sporządzony; 

 stan zdrowia. 

 adres do korespondencji, opcjonalnie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu; 

 własnoręczny czytelny podpis wnioskodawcy, 

 wizerunek twarzy. 

 

Sposób zbierania danych do zbioru: Od osób, których dotyczą; z innych źródeł niż osoba, której dane 

dotyczą. 

Sposób udostępniania danych ze zbioru: Dane ze zbioru nie będą udostępnianie podmiotom innym, niż 

upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

Oznaczenie odbiorców danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane: Dane 

nie są przekazywane. 

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego (nazwa państwa): 

Dane nie są przekazywane. 

 

Nowy wpis/aktualizacja/wykreślenie 

 

Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu 

13 czerwca 2016 r. 

 


