Głuchołazy ...................................
...............................................
imię i nazwisko wnioskodawcy

...............................................
adres
................................................

Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego
w Głuchołazach

tel. ………………………….

Proszę o wydanie odpisu :

□

□

skróconego

zupełnego

□ wielojęzycznego

Aktu


urodzenia………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko rodowe i data i miejsce urodzenia osoby, której akt dotyczy) PESEL


małżeństwa……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imiona, nazwiska małżonków, których akt dotyczy, data i miejsce zawarcia małżeństwa) PESEL

zgonu ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby zmarłej, data i miejsce zgonu)

W celach (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ emerytury, renty
□ alimentacyjnych, kurateli, opieki
□ zatrudnienia
□ świadczeń socjalnych,

□ Towarzystwo Ubezpieczeniowe
□ paszportu
□ Karty Dużej Rodziny
□ ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego

□ wojsko
□ podatkowych
□ spadkowych
□ rozwodowych

rodzinnych

□ nauki, szkolnictwa

□ inne……………………………………

Wniosek o wydanie odpisu składa (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ osoba, której akt dotyczy
□ małżonek
□ syn
□ córka
□ babcia/dziadek
□ pełnomocnik

□ matka
□ siostra
□ ojciec
□ opiekun
□ brat
□ przedstawiciel ustawowy
□ osoba, która wykazała interes prawny
□

wnuczka/wnuczek



Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie numeru
telefonu przez Burmistrza Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek 15 w celach postępowania w
sprawie której dotyczy wniosek. Zapoznałem się z informacją o sposobie przetwarzania danych.

…………………………………………
podpis

Urząd Miejski w Głuchołazach informuje, że stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27.04.2016 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 (Dz. U. UE. L. Nr 119 poz. 1 z 2016 r.) - dalej RODO, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach
ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, umig@glucholazy.pl, tel. (77) 409-21-00
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach jest Pan Zdzisław Orzeł
- dane kontaktowe; tel. 77 409-21-42, adres email oc@glucholazy.pl
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja statutowych i ustawowych zadań Gminy
Głuchołazy. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonywania zadań realizowanych w interesie
publicznym, a także w ramach sprawowania władzy publicznej.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
•

zgoda na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Na jej podstawie
przetwarzane są dane podawane przez Pana/Panią dobrowolnie np. numer telefonu celem
zapewnienia szybkiej i sprawnej komunikacji związanej z realizacją złożonego wniosku,

•

wykonanie umowy, której jest Pan/Pani stroną lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed
zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

•

wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa - art. 6 ust. 1 lit . c RODO,

•

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora - art. 6 ust. 1 lit .
e RODO

5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą
udostępniane innym administratorom, podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym
do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje
obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych
w poufności w procesie ich przetwarzania.
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony przepisami prawa, w tym przez okres
wskazany w instrukcji kancelaryjnej.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:
1) żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,
2) sprostowania danych osobowych,
3) żądania usunięcia danych osobowych,
4) żądania ograniczenia przetwarzania,
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich
niedopełnienia będzie brak możliwości realizacji sprawy.
10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą
podlegały profilowaniu.

