
KLAUZULA INFORMACYJNA dla klientów Urzędu Stanu Cywilnego 

Zgodnie z art. 13 ust. l i ust. 2 oraz art. 14 ust. l i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję że: 
l) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Stanu Cywilnego, ul. 3 Maja 13, 

37-100 Łańcut jest Burmistrz Miasta Łańcuta. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. prawo 
o aktach stanu cywilnego, rejestracja stanu cywilnego jest wykonywana przez gminy w urzędach stanu 
cywilnego, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej , zaś kierownikiem urzędu stanu cywilnego 

jest burmistrz; 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: osobiście lub za pośrednictwem poczty przesłanej na adres urzędu; 

drogą elektroniczną- e-mail: iod@um-lancut.pl; telefonicznie pod numerem 17 249 04 66; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków i realizacji zadań nałożonych 

prawem na Administratora danych - na podstawie art. 6 ust. l lit. c) i lit. e) RODO - w minimalnym 

wymaganym przez prawo zakresie. Dane wykraczające poza ww. zakres przetwarzane będą wyłącznie 
na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, po wcześniejszym jej uzyskaniu - na podstawie art. 6 ust. l lit. 

a) RODO. Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, wskazanych w art. 9 ust. l RODO może 

być dokonane wyłącznie na podstawie jednej z przesłanek określonych w art. 9 ust. 2 RODO; 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa; w pozostałych przypadkach odbiorcami danych mogą być inne podmioty, 

które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miasto Łańcut przetwarzają dane osobowe, 

dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Łańcuta; 

5) Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. Turcji i Ukrainy, 

wyłącznie na podstawie umów międzynarodowych, których stronąjest Rzeczpospolita Polska; 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Urząd Stanu 
Cywilnego w formie papierowej i elektronicznej, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania 
wskazanych w pkt 3), w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 

2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej , jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zbrakowane 

po upływie od 5 do 50 lat lub być przechowywane bezterminowo, zależnie od kategorii archiwalnej danej 

sprawy i przepisów. W przypadku gdy przepisy prawa nie precyzują okresu przechowywania danych okres ten 

ustala Administrator; 
7) Z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 lit. b), lit. d) i lit. e), art. 20, art. 21 ust. l RODO, posiada Pani!Pan prawo dostępu 

do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo 

do usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo 

do cofnięcia zgody na przetwarzanie - w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; Oeżeli przetwarzanie odbywa się 

na podstawie zgody); 
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ; 

9) Źródłem danych osobowych nie pozyskanych od osoby, której dane dotyczą są wyłącznie rejestry państwowe, 
utworzone na podstawie ustawy; 

l O) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, zaś w pozostałym zakresie jest 

dobrowolne. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa może skutkować 

pozostawieniem sprawy bez rozpoznania; 

11 ) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

w tym nie będą podlegały profilowaniu. 

Burmistrz Miasta Łańcuta 



Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

(przetwarzanie w zw1ązku zus· a ą z dma 28 listopada 2014 r. 
Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 

r. o zmianie imienia i nazwiska) 

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA 
OCHRONY DANYCH 

CELE 
PRZETWARZANIA l 
PODSTAWA PRAWNA 

Administratorami są: 
1. Minister Cyfryzacji , mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy 

ul. Królewskiej 27- odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru , 
2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji , mający siedzibę 

w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 - odpowiada za 
kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz 
zmiany imienia i nazwiska 

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach 
danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest: 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Łańcucie , Plac Sobieskiego 18, 37-100 
Łańcut. 

Z administratorem - Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres 
email iod@mc.gov.pl , formularz kontaktowy pod adresem 
https://www.gov.pl. _ifryza.;IJ, ..o._m , lub pisemnie na adres siedziby 
administratora. 

Z administratorem - Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracj i można się 
skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora . 

Z administratorem - Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Łańcucie można się 
skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora. 

Administrator- Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym 
może się Pani l Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl , lub pisemnie na 
adres siedziby administratora. 

Administrator- Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora 
ochrony danych, z którym może się Pani l Pan skontaktować poprzez email 
iod@mswia.go .pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

Administrator - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Łańcucie wyznaczył 

inspektora ochrony danych, z którym może się Pani l Pan skontaktować poprzez e
mail : iod@um-lancut.pl 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 
z przetwarzaniem danych. 

Pani l Pana dane mogą być przetwarzane w celu: 
• sporządzenia aktu urodzenia dziecka 
• sporządzen ia aktu małżeństwa 
• sporządzenia aktu zgonu 
• przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie 

zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa 
• przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska 

noszonego przed zawarciem małżeństwa 
• przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy 

sporządzaniu aktu urodzenia 

• przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie 
nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko 

• przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion 
• wydania zaświadczenia o stanie cywilnym 

• wydania odpisu aktu stanu cywilnego 
• wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą 
• wydania zaświadczen ia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu 



ODBIORCY DANYCH 

PRZEKAZANIE 
DANYCH 
OSOBOWYCH DO 
PAŃSTWA 
TRZECIEGO LUB 
ORGANIZACJI 
MIĘDZVNARODOWEJ 

OKRES 
PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

PRAWA 
PODMIOTÓW 
DANYCH 

PRAWO 
WNIESIENIA 
SKARGIDO 
ORGANU 
NADZORCZEGO 

ŹRÓDŁO 
POCHODZENIA 
DANYCH 
OSOBOWYCH 

INFORMACJA O 
DOWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU 

PODANIA DANYCH 

cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego 
• sprostowania, uzupełn ienia , unieważnienia aktu stanu cywilnego 

• realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na 
podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych 
dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą 

• realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem 
terminu, o którym mowa wart. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

• realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach 
• realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska. 
• dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub 

zamieszczenia przypisku przy akcie 
• wydania dokumentów z akt zbiorowych 
• zameldowania 
• nadania numeru PESEL. 

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze 
PESEL. 

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy 
Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i 
nazwiska. 

Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego 
wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie - Prawo o 
aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby. 
Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze 
PESEL. 

Dane dotyczące urodzeń , małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw 
trzecich na podstawie umów międzynarodowych , których stroną jest Rzeczpospolita 
Polska . 

Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik 
urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres : 
1) 1 00 lat- akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego 
dotyczące aktu urodzenia; 
2) 80 lat- akty małżeństwa , akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu 
cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu . 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani!Pana danych oraz prawo żądan ia ich 
sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka , 
np. danych dzieci 

Przysługuje Pani/Panu równ ież prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani l Pana 
zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego 
naruszenia. 

Pani l Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące 
organy: 
- kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i 
zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany; 
- kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub 
nazwiska. 

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu 
cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska. 



Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA OCHRONY 
DANYCH 

CELE PRZETWARZANIA 
l PODSTAWA PRAWNA 

ODBIORCY DANYCH 

Administratorami są: 

1.Minister Cyfryzacji , mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 
27- odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru , 
2.Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji , mający siedzibę w Warszawie 
(02-591) przy ul Stefana Batorego 5 - odpowiada za kształtowanie jednolitej 
polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz 
personalizację dowodów osobistych. 

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach 
danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty jest Burmistrz Miasta 
Łańcuta , Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut. 

Z administratorem - Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres 
email iod@mc.gov.pl , formularz kontaktowy pod adresem 
https://www.gov.pllcyfryzacjalkontakt, lub pisemnie na adres siedziby 
administratora. 

Z administratorem - Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się 
skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora. 

Z administratorem - Burmistrzem Miasta Łańcuta można s ię skontaktować 

pisemnie na adres siedziby administratora. 

Administrator- Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym 
może się Pani l Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl , lub pisemnie na 
adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Administrator- Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora 
ochrony danych, z którym może się PaniiPan skontaktować poprzez email 
iod@mswia .. 1ov.p lub pisemnie na adres siedziby administratora . 

Administrator -Burmistrz Miasta Łańcuta wyznaczył inspektora ochrony danych, 
z którym może się Pani l Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@um-lancut.pl. 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych . 

Pani l Pana dane będą przetwarzane w celu: 
• wydania PaniiPanu dowodu osobistego. 
• unieważnienia PaniiPana dowodu osobistego z powodu: 

- zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu, 
zmiany danych zawartych w dowodzie, 
upływu terminu ważności dowodu, 
utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu . 

• uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych 

zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych 

PaniiPana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach 
osobistych. 

W celu sporządzenia dowodu osobistego PaniiPana dane osobowe będą 

przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane 
mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych 



służbom , organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, 
jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych. 

PRZEKAZANIE Pani/Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub 

DANYCH zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen 11 na 

OSOBOWYCH DO podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym 

PAŃSTWA Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za 

TRZECIEGO LUB pośrednictwem Krajowego Systemu l nformatycznego prowadzonego przez 

ORGANIZACJI Komendanta Głównego Policj i. 

MIĘDZVNARODOWEJ 

OKRES Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo. 
PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

PRAWA PODMIOTÓW Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania 
DANYCH ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna 

opieka, np. danych dzieci 

PRAWO WNIESIENIA Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
SKARGI DO ORGANU zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani l 
NADZORCZEGO Pana zwykłego pobytu , miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego 

naruszenia. 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez 
DANYCH OSOBOWYCH następujące organy: 

- organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty, 
- ministra właściwego do spraw wewnętrznych , który persanal izuje dowód 

osobisty 

INFORMACJA O Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych. 
DOWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU PODANIA 
DANYCH 



Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze r warzanie 

w zw ą c; c. • o ności) 

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

DANE 
KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

DANE 
KONTAKTOWE 
INSPEKTORA 
OCHRONY DANYCH 

CELE 
PRZETWARZANIA l 
PODSTAWA 
PRAWNA 

ODBIORCY 
DANYCH 

Administratorami są: 
3. Burmistrz Miasta Łańcuta , mający siedzibę w Łańcucie (37 -1 00) przy ul. Plac Sobieskiego 18 -

w zakresie rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz prowadzenia i przetwarzania danych w rejestrze 
mieszkańców oraz przechowywanej przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta miasta dokumentacji pisemnej; 

4. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 - odpowiada 
za nadawanie numeru PESEL oraz utrzymanie i rozwój rejestru PESEL; 

5. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji , mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana 
Batorego 5 - odpowiada za kształtowanie jednolitych zasad postępowania w kraju w zakresie ewidencji 
ludności oraz zapewnia funkcjonowanie wydzielonej sieci umożliwiającej dostęp do rejestru PESEL. 

Z administratorem - Burmistrzem Miasta Łańcuta można się skontaktować pisemnie na adres siedziby 
administratora 
Z administratorem - Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl , 
formularz kontaktowy pod adresem bill s. • Q ~&./ryzacja/kontakt , lub pisemnie na adres siedziby 
administratora. 
Z administratorem - Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować poprzez adres 
mail iod@mswia.gov.pl, formularz kontaktory pod adresem https://www.gov.pl/web/mswia/formularz
kontaktowv lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

Administrator- Burmistrz Miasta Łańcuta wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani l 
Pan skontaktować poprzez e-mail: Jod@L Hdncu .. r 
Administrator - Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani l Pan 
skontaktować poprzezemail iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
Administrator- Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym 
może się Pani l Pan skontaktować poprzez email i •d@msw.a.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby 
administratora. 
Z każdym z wymienionych inspektorów ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 
danych, które pozostają w jego zakresie działania. 

Pani l Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 
str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO) w związku z przepisem szczególnym ustawy; 

• przez Burmistrza Miasta Łańcuta - w celu wprowadzenia Pani/Pana danych do rejestru PESEL, 
udostępniania z niego Pani/Pana danych oraz prowadzenia rejestru mieszkańców- na podstawie art. 6a, 
art. 1 O, art. 11 oraz art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o ewidencji ludności 

• przez Ministra Cyfryzacji i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji -w celu prowadzenia ewidencji 
ludności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie danych identyfikujących tożsamość oraz 
status administracyjnoprawny osób fizycznych wprowadzanych do rejestru PESEL - na podstawie art. 2, 
art. 5 ust. 3 i 4 oraz art. 6 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności. 

Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające dane: 

• Centrum Personalizacji Dokumentów - w zakresie udostępniania danych z rejestru PESEL w imieniu 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracj i w zakresie wniosków o udostępnienie danych złożonych 
przed 1 lipca 2019 r. 

• Centralny Ośrodek Informatyki - w zakresie technicznego utrzymania rejestru PESEL i jego rozwoju 
w imieniu Ministra Cyfryzacji 

• podmiot świadczący usługi w zakresie utrzymania i serwisu systemu obsługującego rejestr mieszkańców 
(dane podmiotu do uzupełnienia przez organ gminy). 

Pani/Pana dane osobowe udostępnia się podmiotom: 
• służbom ; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym ; państwowym 

i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym 

do realizacji zadań publicznych ; 
• osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; 
• osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod 

warunkiem uzyskania zgody Pani /Pana zgody; 
• jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po 

wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, 



Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze arzame 

OKRES 
PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

PRAWA 
PODMIOTÓW 
DANYCH 

PRAWO 
WNIESIENIA 
SKARGIDO 
ORGANU 
NADZORCZEGO 

ŹRÓDŁO 
POCHODZENIA 
DANYCH 
OSOBOWYCH 

INFORMACJA O 
DOWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU 

PODANIA DANYCH 

których dane dotyczą; 
przez: 

nosci) 

• Burmistrza Miasta Łańcuta - z rejestru mieszkańców w trybie indywidualnych zapytań oraz zapewnienia 
do danych dostępu online - podmiotom wskazanym powyżej w pkt 1-4, z rejestru PESEL w trybie 
indywidualnych zapytań podmiotom wskazanym w pkt 1-3; 

• Ministra Cyfryzacji - z rejestru PESEL w trybie zapewnienia do danych dostępu online - podmiotom 
wskazanym powyżej w pkt 1 oraz w trybie indywidualnych zapytań podmiotom wskazanym w pkt 4; 

• Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - z rejestru PESEL, w zakresie wniosków o udosiepnienie 
danych złożonych przed 1 lipca 2019 r., w imieniu Ministra dane udostępnia podmiotom wskazanym 
powyżej w pkt 1-3 w trybie indywidualnych zapytań Centrum Personalizacji Dokumentów. 

Pani/Pana dane Burmistrz Miasta Łańcuta udostępnia także stronom postępowań administracyjnych 
prowadzonych na podstawie ustawy o ewidencji ludności i Kodeksu postępowania administracyjnego, 
których jest Pan/Pani stroną lub uczestnikiem w trybie udostępnienia akt tych postępowań. 

Zgodnie z art. 12a ustawy o ewidencji ludności dane osobowe zgromadzone w rejestrze mieszkańców oraz 
w rejestrze PESEL przetwarzane są bezterminowo. 
Dane zgromadzone w formie pisemnej są przetwarzane zgodnie z klasyfikacją wynikająca z jednolitego 
rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy 
i związki (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. Dz. U. Nr 14, poz. 67): 
• dokumentacja spraw z zakresu ewidencji ludności po 50 latach jest oceniana pod kątem możliwości 

zniszczenia natomiast dotycząca aktualizacji danych w ewidencji ludności niszczona jest po 5 latach; 

• dokumentacja spraw meldunkowych niszczona jest po 1 O latach; 
• dokumentacja spraw związanych z udostępnianiem danych i wydawaniem zaświadczeń z ewidencji 

ludności niszczona jest po 5 latach. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także 
danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci. 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych 
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa 
Telefon: 22 531 03 00 

Pani l Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy: 
- kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz 

wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska, 
- organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego, 
- organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty, 
- wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport, 
- wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub 

utraty obywatelstwa polskiego. 
Rejestr mieszkańców zasilany jest danymi z rejestru PESEL. 

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności (art. 8 i 10 ustawy). 
W przypadku działania na wniosek odmowa podania danych przez ich posiadacza skutkuje nie 
zrealizowaniem żądania nadania lub zmiany numeru PESEL, zameldowania, wymeldowania, rejestracji 
wyjazdu, powrotu lub udostępnienia danych. Nie wykonanie obowiązku meldunkowego przez cudzoziemców 
nie będących obywatelami państwa członkowskiego UE lub członkami ich rodzin zagrożone jest karą 
grzywny. 



Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
(przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 1ipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących 
przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012) 

TOŻSAMO~Ć ADMINISTRATORA 

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA 
OCHRONY DANYCH 

CELE PRZETWARZANIA 
l PODSTAWA PRAWNA 

ODBIORCY DANYCH 

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB 
ORGANIZACJI MIĘDZVNARODOWEJ 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO 
ORGANU NADZORCZEGO 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH 
OSOBOWYCH 

Administratorami są: 

l. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 - odpowiada za utrzymanie 
i rozwój rejestru, 

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 
5 - odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia 
i nazwiska, 

3. W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie 
stanu cywilnego administratorem jest: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Łańcucie, Plac Sobieskiego 18, 37-100 
Łańcut. 

Z administratorem - Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz 
kontaktowy pod adresem , k, , lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
Z administratorem - Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby 
administratora. 
Z administratorem - Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Łańcucie można się skontaktować pisemnie na adres 
siedziby administratora. 

Administrator - Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 

poprzezemail iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

Administrator- Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się 

Pani/Pan skontaktować poprzezemail •clL s P' lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

Administrator- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Łańcucie wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się 

Pani l Pan skontaktować poprzez e-mail : iod@um·lancut.pl 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu wydania wielojęzycznego standardowego formularza odnoszącego się do 

dokumentu urzędowego przedłożonego przez stronę. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez 

uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej . 

Kierownik u rzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom 

dokumenty określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie promowania swobodnego 

przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w 

Unii Europejskiej . 

Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów 

międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospoli ta Polska. 

Wielojęzyczne standardowe formularze mogą być stosowane wyłącznie w państwie członkowskim innym niż państwo 

członkowskie, w którym je wydano. 

Dokumentacja z zakresu spraw prowadzonych przez kierownika urzędu stanu cyw ilnego przechowywana jest przez 

odpowiedni okres wynikający z przepisów prawa, dotyczący obowiązku archiwizacji dokumentów. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, 

nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wn1es1enia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego 

naruszenia. 

Pani/Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez kierownika urzędu stanu cywilnego sporządzający akt 

urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany. 



Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
(przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r . Prawo o aktach stanu cywilnego oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 61ipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących 
przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012) 

INFORMACJA O DOWOLNO~CI LUB 
Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz rozporządzenia Parlamentu 

OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH 
Europejskiego i Rady (UE) w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów 

dotyczących przedkład a nia określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej . 



Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 
w rejestrze danych kontaktowych 

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

DANE 
KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

DANE 
KONTAKTOWE 
INSPEKTORA 
OCHRONY DANYCH 

CELE 
PRZETWARZANIA l 
PODSTAWA 
PRAWNA 

ODBIORCY 
DANYCH LUB 
KATEGORIE 
ODBIORCÓW 
DANYCH 

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie 
(00-060) przy ul. Królewskiej 27, odpowiadający za funkcjonowanie rejestru 
danych kontaktowych (ROK) 

Z administratorem można skontaktować się : 

• pocztą elektroniczną pod adresem mc@mc.gov.pl , 
• za pomocą formularza kontaKtowego dostępnego online, 
• listownie- kierując korespondencję na adres siedziby administratora 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan 
skontaktować pod adresem email iod@mc.gov.pl, lub listownie kierując 

korespondencję na adres siedziby administratora. 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w zakresie działania 
Ministra Cyfryzacji . 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu ułatwienia n1żej wymienionym 
podmiotom kontaktu w związku z usługami i zadaniami publicznymi 
realizowanymi na Pani/Pana rzecz. Do podmiotów uprawnionych do 
wykorzystywania Pani/Pana danych należą: 

• organy administracji rządowej , organy kontroli państwowej i ochrony 
prawa, sądy, jednostki organizacyjne prokuratury, jednostki samorządu 
terytoria l n ego; 

• jednostki budżetowe i samorządy zakłady budżetowe; 

• samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz spółki 

wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności 
leczniczej ; 

• Zakłady Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego ; 

• Narodowy Fundusz Zdrowia; 
• państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie 

odrębnych ustaw w celu realizacji zadań publicznych; 

• uczelnie; 
• podmioty, o których mowa w art. 19c ustawy o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, jeżeli zawarły 
porozumienie z ministrem właściwym do spraw informatyzacji; 

• organy wyborcze; 
• Polski Czerwony Krzyż- w zakresie danych osób poszukiwanych lub 

poszukujących - kontaktu z osobami fizycznymi w związku z usługami 
realizowanymi na rzecz tych osób. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolnie wyrażona zgoda, o 
której mowa w art. 20k ust. 1 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne, osoby, której dane dotyczą 

Odbiorcą Pani/Pana danych przetwarzanych w ROK jest Centralny Ośrodek 
Informatyki z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, 02-305 
Warszawa świadczący usługi technicznego utrzymania ROK i jego rozwoju 
w imieniu Ministra Cyfryzacji oraz udzielający pomocy użytkownikom w zakresie 
niezbędnym dla realizacji tych zadań . 



Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 
w rejestrze danych kontaktowych 

OKRES 
PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

PRAWA 
PODMIOTÓW 
DANYCH 

PRAWO 
WNIESIENIA 
SKARGIDO 
ORGANU 
NADZORCZEGO 

INFORMACJA O 
DOWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU 
PODANIA DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu: 
• wycofania zgody na przetwarzanie danych w rejestrze danych 

kontaktowych; 
• samodzielnego ich usunięcia przez Panią/Pana, przy użyciu usługi 

online udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji ; 
• usunięcia ich za pośrednictwem organu lub podmiotu, o którym mowa 

w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne posiadającego dostęp do 
rejestru danych kontaktowych, na wniosek złożony osobiście przez 
Panią/Pana w siedzibie tego organu lub podmiotu ; 

• przekazania przez rejestr PESEL do rejestru danych kontaktowych 
informacji o zgonie osoby fizycznej , której dane dotyczą. 

W przypadku zmiany numeru PESEL, imienia lub nazwiska dotychczasowe 
Pani/Pana dane, usuwane są automatycznie z rejestru danych kontaktowych po 
upływie 4 miesięcy od daty zmiany tych danych w rejestrze PESEL. 

Przysługuje Pani/Panu prawo do: 
• wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem; 

• wglądu do dotyczących Pani/Pana danych, zgromadzonych w rejestrze 
danych kontaktowych, po uprzednim uwierzytelnieniu, w sposób 
określony w art. 20a ust. 1 ustawy o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne; 
• aktualizowania danych w zakresie adresu poczty elektronicznej lub 

numeru telefonu komórkowego: samodzielnie przy użyciu usługi online 
udostępn ionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji lub za 
pośrednictwem organu lub podmiotu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 
1, 2 i 4-8 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne posiadającego dostęp do rejestru danych 
kontaktowych, na wniosek złożony osobiście w siedzibie tego organu lub 
podmiotu przez osobę, której dane dotyczą; 

• usuwania danych: samodzielnie przy użyciu usługi online udostępnionej 
przez ministra właściwego do spraw informatyzacji lub za 
pośrednictwem organu lub podmiotu, o którym mowa wart. 2 ust. 1 pkt 
1, 2 i 4-8 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne, posiadającego dostęp do rejestru danych 
kontaktowych, na wniosek złożony osobiście w siedzibie tego organu lub 
podmiotu przez osobę, której dane dotyczą. 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego wg 
miejsca zamieszkania organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych. 
W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
Szczegółowe .nfol'~.aqe <Ol .• ak m ·e do UODO sa dostępne pod tym linkiem . 

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne ale niezbędne do dokonania 
wpisu w ROK! przystąpienia do ROK i ułatwienia uprawnionym organom kontaktu 
z Panią/Panem w celu szybszego załatwienia spraw Pani/Pana dotyczących . 


