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Klauzula informacyjna 
Prawo o aktach stanu cywilnego 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 119.1) informuję, że: 
 
1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, zwany 
dalej: „Administratorem”.  

 
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Inspektorem Ochrony Danych jest Piotr Władyka. Można się z nim skontaktować, pisząc na adres e-mail: iodo@cieszanow.pl 
lub telefonując pod numer: 668 403 811. 

 
3. Cel przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) sporządzenia aktu urodzenia dziecka, 
b) sporządzenia aktu małżeństwa, 
c) sporządzenia aktu zgonu, 
d) przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie 

ojcostwa, 
e) przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, 
f) przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia , 
g) przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo 

nosiłoby ich wspólne dziecko, 
h) przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion, 
i) wydania zaświadczenia o stanie cywilnym, 
j) wydania odpisu aktu stanu cywilnego, 
k) wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą, 
l) wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu 

księgi stanu cywilnego,  
m) sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego, 
n) realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu 

cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą,   
o) realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy, 
p) realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach,   
q) realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska,  
r) dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie,  
s) wydania dokumentów z akt zbiorowych, 
t) zameldowania, 
u) nadania numeru PESEL.   

Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie: 
a) ustawy o aktach stanu cywilnego, 
b) ustawy o zmianie imienia i nazwiska, 
c) Art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
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4. Odbiorcy Państwa danych osobowych 

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 
 

5. Okres przechowywania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie 

przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (100 lat – akty urodzenia oraz akta 

zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia i 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe 

rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu). 

 
6. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są ̨ nieprawidłowe lub niekompletne;  
c) prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:  

 dane nie są już ̇ niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 
 osoba, której dane dotyczą ̨, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 
 dane osobowe przetwarzane są ̨ niezgodnie z prawem, 
 dane osobowe musza ̨ być ́ usunięte w celu wywiązania się ̨ z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;  

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 
Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.  
Ma Pani/Pan także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa). 

 
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.   

 
Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu. 

 
 
Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa może skutkować pozostawieniem wniosku/sprawy bez 
rozpoznania. 

 


