
Stary Sącz dnia,,
imię inazwisko

PESEL

adres

Burmistrz Starego Sącza

Wniosek
o wydanie zaŚwiadczenia o zameldo\ryaniu

proszę o wydanie zaswiadczenia o zameldowaniu na pobyt stały/czasowy

pod adresem.,...

dla: rlazwisko i imię.

w celu

ZaPoznałem/am się Z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych
umieszczoną na odwrocie.

(czytelny podpis)

opłata skarbowa
- zawydanie zaświadczenia- 17 zł

potwierdzam odbior zaświadczenia:

Stary Sącz dnia,.

(czytelny podpis)



Kla uzula inforrn acyjna dot, przetwarzania danych osobowych
na Pod§tawie obowiązku Pralrynego ciąĄcego na administratorze (przetwarl,anie w związku z ustawą z dnia24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

TOŻSAMOŚĆ
ADMINIsT,RA1,ox.lA

Adlninistratorami są:

1 , Minister Cyfiyzacji, malący siedzibę w Waszawie (00-06 0) przy ul _ Królewskiej 21 - odpowiada a utrrymmie i loryój rejeslru PESEL,
2, Minister Spraw W€wnęllaych i Administracji, mający siedzibę w |Nuszawie (02-591) ya ul Slefana Batorego 5 - odpowiada z

ksźahowmie jednolilej po|ityki w zakesie realincji obońęków okeślonych w ustawie,

W akresie dmych przetwaraych w dokumentacji papierowej l innych zbiorach danych prowadzonych ptzez organ ewidencji ludności administratorem
jest odpowednio: Bmistz Slarego Sąca,

DANI] Kot{TAKTowE
ADMINlSTRATORA

Z administratorem - Ministrem Cyfryzacj'l moźna się skonlaklować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem
https://m.gov.pl/cdryzacia/}ontąkl; lub pisemnie na adres siedziby administratora,

Z administratorem - Ministrem Splaw Wemęfiaych i Administracji rnoźna się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorern - Bumisazem Starego Sącz można się skontaktować poptzez e-mail qmina@stary.sacz.ol tub pisemnie na adres siedziby
administratora,

DANE KONTAXTOWE
INSPEIOORA OCHRONY
DANYcB

Administratol - Minister Cyfryzacji wymaczył inspektora ochrony danych, zk]rórymmożE się Pani/Pan skontaktowac popnezemail iod@mc,gov,pl, lub

Pisemnie na adres siedziby administralora, Z inspektorem ochrony dmych można się kontaktować we wszystkich sprawach doĘcących przetwuzania
danych osobouych onzkorzyslulia zplaw zńęmych z pzetwaraiem danych,

Adminisbator * Mjnistel Spraw Wewnętraych i Administracji wyaaczył inspektora ochrony dilych, z którym może się Pani/Pan skonlaktowac poprzez
emai| iod@mswia.gov.ol lub pisemnie na adres siedziby administratora,

Adrninistralol .. Bumistrz Starego Sącza wymaczyl inspektora ochrony dmych, z którym moż się Pmi/Pan skoniaktować poplrez e-mail
iod@starysacz.m_pov,ol lub pismnie na adres siedziby administratora_

Z inspektorem ochrony dmych można się kontaklowac we wszystkich sprawach dorycących przetwumia dmycb osobouych orz korzystmia z praw

u i ęany ch z pr zetw N zaji em daay ch.

c[LE PRZETWARZANiA
I PODSTAWA PRAWNA

Parl'ilPna dane Ędą przeMarzane w celu:
o zrejestrowmia w zńęka z:

* Nadaniem lubznjaną numeru PESEL,
- miamą stanu cywilnego, imienia lub nmska,zgonem,
- mianą obywaielstwa,

- wydaniem nowego dowodu osobistego lub paszportu,

- znianą dokumentu po&óĄ cudzoziemca,
. rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na:

- zameldowaniu się w miejscu pobyfu stałego lub czasowego,

- wymeldowaniu się z miejsca pobltu stałego lub czasowego,

- zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski,
. uzyskania przezPanią|Pana zaśńadczenia o danych wlasnych zgromadzonych w r€jestrze PESEL,
. usunięcia niezgodności w danych,

Pani/Pana dan€ będą przetwarzne na podstawie ustawy o ewidencji ludności.

ODBIORCY DANYCH Pmi/Pna dane osobowc rnogą byc udostępnia]ę upramionym, zgodnie z przepisami ustaBry o ewidencji ludności podmiotom: służboln, organolrl

aclministracji publicnej; sądonr iprokuraluzc; korromikom sądowym; pils§yowym isarnorądowym jednostkom orgariacyjnyln oraz innynl
podmiolom w zakrcsie niezbędnyn do realizcji udń publicmyc|l; osobom i jednostkon organiacyjnym, jeżeli wyktżą w lym interes plaw)y,
jednostkom organiacyjnynl, w cclach badawczych, statystycmych, badania opinii publicaej, jeżeli po wykorzystaniu dme te zoslaną poddme takiej

modyfikacji, która nie pozwoli uslalić tożsaności osób, krórych dme dotycą; ilulym osobom ijednostkonr organiacyjnyrrr, jężEli wykażĄ lnlclcs plawy
lub faLłycay w otrzyrnmiu dmych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, Ltórych dane dolycą okeślonych w odrębnycb przepisach Odbiorcą dmych
jest lakże Centnlnl Personaliacji Dokumenlóu, MSWiA rv załresic rcaliz:cji admia udostępnienia Pmi / Pana dmych,

oKRx§
PRZEcllowYrvANlA
DAltycH

Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzn€ beźeminowo.

PRAWA PODM|OTÓW
DAtlYcil

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pmi/Pma danych omz prawo Ędania ich sprostowania, a lakźe danych osób, nad którymi sprawowana jesl

prama opieka, np, dmych dzieci.

PRAWO WNIESIENlA
SKARG| DO ORGANU
NADZORCZf,GO

Pzyshguje Pani/Pmu róurlież prawo ł,nięsienia skagi do orgaru nadzorczego zjnlującego się ochroną dmych osobowych rv pańslrvie członkowskinl

Pmi/ Paa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popelnienia domnienranego nanlszerria,

źnóoł,o pocIloDzENLĄ
DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pma dane do rejestru PESEL wprowadae są przez nmtępujące organy:
.- kieromik unędu slanu ćywilnego sporądzĄjący akt wo&enia, małżeństwa i zgonu orz wprował7ający do rych aktów miany, a także wydający

decyzję o nimie imienia lub nwiską
- orgm gminy dokonujący rejestracji obowi€ku meldunkowego,

- olgil gminy wydający lub uDieważniający dowód osobisty,

- wojewoda lub konsul RPwydający lub uniewaźniający paszpon,

- wojewoda lub minister w}aściwy do splaw s,emęfi-dych dokonujący mim w zakresie nabycia lub utraty obys,atelstwa polskiego.

]NFoRMACJA
o DowoLNośCl LtJB
oBowIĄzKt] PoDANlA
DANYcH

Oborviąck podania danl,ch osoborvych rrlnika z ustarrry o eu,idcncji ludności


