KLAUZULA INFORMACYJNA
Ewidencja ludności
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 przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych,
informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy w Zbójnie mający swoją siedzibę: Zbójno 178 A ; 87-645
Zbójno. Można się z Nim kontaktować tel.: 54 280 19 21, lub na adres e-mail zbojno@bip.pl.
Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został powołany inspektor ochrony danych, z którym
możesz kontaktować się wysyłając e-mail na adres: iod@zbojno.pl.
1.
Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
 zarejestrowania w związku z:
 nadaniem lub zmianą numeru PESEL,
 zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgonem,
 zmianą obywatelstwa,
 wydaniem nowego dowodu osobistego lub paszportu,
 zmianą dokumentu podróży cudzoziemca,
 rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na:
 zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
 wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
 zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski
 uzyskania zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrze PESEL
 usunięcia niezgodności w danych
 udostępniania danych jednostkowych z rejestru PESEL
2.
Twoje dane przetwarzane będą na podstawie:
 art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 10 RODO w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
 art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania
danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr telefonu, adresu e-mail.
3.
Podanie danych jest:
 obowiązkowe, jeżeli odmówisz podania swoich danych lub przedstawi nieprawidłowe dane, nie
będziemy mogli zrealizować celu jakim jest udostępniania danych jednostkowych z rejestru PESEL.
 Jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Twojej zgody, która może być cofnięta w dowolnym
momencie.
4.
Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym
również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji
dokumentacji:
1) Twoje dane będą przetwarzane w rejestrze PESEL bezterminowo.
2) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania postępowania w sprawie, tj. przez okres
niezbędny do realizacji celu/ celów określonych ustawą o ewidencji ludności, a po tym czasie przez
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w
szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub
historycznych lub cele statystyczne.
3) ewidencja ludności – 50 lat,
4) sprawy meldunkowe – 10 lat,
5) aktualizowanie danych w ewidencji ludności – 5 lat,
6) udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności lub dokumentacji wydanych
dowodów osobistych – 5 lat.
7) w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody.

Twoje dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
Twoje dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.:
organy administracji publicznej, sądy i prokuratura, Policja, Straż Granicznej, Straż Marszałkowska, Służba
Więzienna, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Celno-Skarbowa,
Żandarmeria Wojskowa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba Ochrony
Państwa, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organy
wyborcze i straże gminne (miejskie), komornik sądowy - w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania
egzekucyjnego, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty - w zakresie
niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach, Polski Czerwony Krzyż, w
zakresie danych osób poszukiwanych, zgodnie z art. 46 ust 2 pkt 1-3, inne osoby i jednostki organizacyjne,
jeżeli wykażą w tym interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody
osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach, jednostki organizacyjne, w celach
badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej
modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą, podmioty odpowiedzialne za
system identyfikacji elektronicznej oraz podmioty wydające środki identyfikacji elektronicznej w systemie
identyfikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej (Dz. U. poz. 1579 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1544) w celu wydania środka identyfikacji
elektronicznej. Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji
zadania udostępnienia Twoich danych.
5.
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu
prawo do:
1) dostępu do treści Twoich danych;
2) sprostowania swoich danych;
6.
Przysługuje Tobie także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul.
Stawki 2 Warszawa, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
7.
Twoje 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.
8.
Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
9.
Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, który nie dopełnia ciążącego na nim
obowiązku meldunkowego, podlega karze grzywny.
5.
6.

