
Klauzula informacyjna RODO – Urząd Stanu Cywilnego w Stawigudzie 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn.  27 04.2016  r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w  związku  z przetwarzaniem  danych osobowych  i  w  sprawie swobodnego przepływu  takich  danych zwanego „RODO”, informuję że: 

1. Administratorami danych osobowych są: 

a) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Stawigudzie, 11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, adres email:stawiguda@stawiguda.pl w zakresie rejestracji 

i aktualizacji danych w Rejestrze Stanu Cywilnego, aktualizacji danych w rejestrze PESEL oraz w zakresie przetwarzania danych w systemie 

informatycznym Urzędu Gminy Stawiguda i dokumentacji papierowej z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zmian imion i nazwisk. 

b) Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie 00-060, ul. Królewskiej 27, adres email iod@mc.gov.p – w zakresie  utrzymania i rozwoju rejestru, 

c) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie 02-591, ul Stefana Batorego 5, adres email iod@mswia.gov.pl  

– w zakresie kształtowania jednolitej polityki odnośnie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska. 

 

2. Kontakt z inspektorem danych: 

 

a) Administrator – Kierownik USC wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez mail: iod@stawiguda.pl lub 

pisemnie na adres siedziby administratora. b) Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować 

się poprzez mail: iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. c) Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się poprzez mail iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.  

3. Administrator przetwarza Pani / Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym ust. z dn. 28 listopada 2014r. Prawo 

o aktach stanu cywilnego, ust. z dn. 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska, ust. z dn. 24 września 2010r. o ewidencji ludności, ust. z dn. 

25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ust. z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,  

ust. z dn. 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.  

4. Pana / Pani dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji spoczywających na Kierowniku USC obowiązków wynikających ze wskazanych 

powyżej przepisów prawa, w tym w celu: dokonywania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, rozpatrzenia wniosku, przeprowadzenia 

postępowania administracyjnego, jak również w celu archiwizacji.  

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt. 4 odbiorcami danych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie  

i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów, w tym umów 

powierzenia danych do przetwarzania świadczą usługi na rzecz Administratora jak również uprawnione strony postępowania, w tym ich pełnomocnicy.  

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4 oraz zgodnie z terminami dotyczącymi 

przechowywania i archiwizacji określonymi przez obowiązujące ustawy i rozporządzenia, w tym przez Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 

18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych (Dz. U Dz.U.2011.14.67) jak również okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony ew. roszczeń. Przy czym: 

a) Akty stanu cywilnego i akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego przechowuje kierownik urzędu stanu cywilnego, który je sporządził, przez okres 

życia  osoby, nie krócej jednak niż 100 lat w przypadku aktów urodzeń i 80 lat w przypadku aktów małżeństw i zgonów. Po upływie w/w okresów akty 

stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przekazuje w ciągu dwóch lat do właściwego 

archiwum państwowego.  

b) Dane osobowe w aktach postępowań administracyjnych w sprawach zmian imion i nazwisk przechowywane są przez okres 10 lat licząc  

od stycznia kolejnego roku po zakończeniu sprawy.  

c) Dane osobowe podane w sprawach o wydanie: odpisów aktu stanu cywilnego, zaświadczeń lub informacji na podstawie aktów stanu cywilnego, 

zaświadczeń do zawarcia małżeństwa za granicą przechowywane są przez 5 lat licząc od stycznia kolejnego roku po zakończeniu sprawy.  

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: dostępu do danych osobowych, 

żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

a także cofnięcia zgody w każdym momencie o ile zgoda była podstawą przetwarzania. Realizację powyższych praw determinuje spełnienie 

przewidzianych ku temu przez RODO przesłanek.  

8. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibach wskazanych w pkt 1 Administratorów, korespondencyjnie lub drogą elektroniczną. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych), brak podania danych osobowych będzie 

skutkował pozostawieniem wniosku bez rozpoznania na warunkach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego oraz pozostałych 

przepisów prawa wskazanych w pkt 3.  

11. Co do zasady Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, 

jednakże dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazane do państw trzecich na podstawie konwencji i umów międzynarodowych, 

których stroną jest Rzeczpospolita Polska.  

12. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. 
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