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Surname
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Numer PESEL ŐobѴ;ov|-jm-7-mő
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Kraj urodzenia
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Kraj poprzedniego miejsca
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Wypełnij, jHÐli QLHPDV]QXPHUX3(6(/: / &RPSlHWHLI\RXGRQRWKDYHD3(6(/QXPEHU :
Data urodzenia

–
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i

–

GGPPUUUU / GGPP\\\\

Miejsce urodzenia
Ѵ-1;o=0bu|_

2. Dane kontaktowe osoby, której dotyczy zgłoszenie / Contact details of the person to whom the application relates
Numer telefonu komórkowego
Mobile phone number

Numer nie jest obowiązkowy, ale ułatwi kontakt w sprawie meldunkowej. / Providing the number is optional, but it
will facilitate contacting you in matters regarding residence registraction.

Adres poczty elektronicznej
Email address

Adres poczty elektronicznej nie jest obowiązkowy, ale ułatwi kontakt w sprawie meldunkowej. / Providing

the email address is optional, but it will facilitate contacting you in matters regarding residence registraction.

Wyrażam zgodę na przekazanie do rejestru danych kontaktowych imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz: /

I consent to the transfer to the contact data register of my name, surname, PESEL number and:

Jeśli wyrażasz zgodę na przekazanie danych, zaznacz co najmniej jedno pole wyboru. / If you consent to the transfer of data, mark at least

one checkbox.

numeru telefonu komórkowego

adresu poczty elektronicznej

mobile phone number

email address

Zgodę możesz wyrazić jedynie, jeśli składasz wniosek w swoim imieniu. Przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych nie
jest obowiązkowe. Mogą one umożliwić innym podmiotom (np. urzędom) szybki kontakt z tobą celem sprawnego
załatwienia sprawy i poinformowania cię o działaniach, jakie te podmioty podejmują w twoich sprawach. Zgodę możesz wycofać
w każdej chwili. / You can only give your consent, if you submit the application on your behalf. The transfer of data to the contact data register is optional. They can be
used by other entities (e.g. offices) to quickly contact you in order to efficiently handle your case and inform you about the measures, that these entities are taking regarding
your matters. You can rescind your consent at any time.
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3. 'DQHGR]DPHOGRZDQLDQDSRE\Wstały ;|-bѴvo=|_;permanentu;vb7;m1;
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Ulica
Street

Numer domu

l;uѴoh-Ѵ

House number

Flat number

Kod pocztowy

–

Postal code

b;fv1oość - dzielnica
b|ŋb|7bv|ub1|

Gmina
Commune

)of;ॕ7|o
(obo7;v_br

$XWRPDW\F]QLH]RVWDQLHV]Z\PHOGRZDQ\]GRW\FKF]DVRZHJRPLHMVFDSRE\WXVWDÊHJR / <RXU
previous SHUPDQHQWUHVLGHQFHZLOOEHDXWRPDWLFDOO\GHOHWHG.

4 W\PHOGRZDQLe]PLHMVFDSRE\WXczasowegoC_-m];o=temporary u;vb7;m1;
ZaznaczMHÐOLFKFHV]VLÇZ\PHOGRZDÅ]miejsca SRE\WXczasowego / Check, LI\RXwishWRGHOHWH\RXUUHJLVWHUHGtemporaryUHVLGHQFH.

5. 1D]ZLVNRLLPLÇSHÊQRPRFQLND "um-l;-m7fiuv|m-l;o=|_;ruo
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RIUHVLGHQFH.
-bvho
Surname

lb<
Name

6. 2ÐZLDGF]HQLDSRGSLV\ Statements, signatures
3RWZLHUG]DP×HZ\×HMZ\PLHQLRQDRVREDSU]HE\ZDSRGZVND]DQ\PDGUHVHP/
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Place

Data

–

Date

i

–
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is true and correct.
Miejs1ooঋࣀ
Place

Data

–

–

Date

i
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Place

Data
Date
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–
i

–
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze – przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września
2010 r. o ewidencji ludności.
Zgodnie z zapisami art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 z dnia 04.05.2016 r., str. 1 ze zm.), dalej jako „RODO”, informujemy, iż:

Administratorem danych jest Wójt Gminy Pleśna z siedzibą w Urzędzie Gminy Pleśna, 33-171 Pleśna
240, tel.: 14 629 28 20, e mail: gmina@plesna.pl;
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się: telefonicznie pod nr 14 629 28 35, poprzez
e-mail: iod@plesna.pl, bądź listownie na adres siedziby, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania
Pani/Pana danych;
1.

3.

4.

5.

6.

7.

Pani / Pana dane będą przetwarzane przez:
 Wójta Gminy Pleśna - w celu wprowadzenia Pani/Pana danych do rejestru PESEL,
udostępniania z niego Pani/Pana danych oraz prowadzenia rejestru mieszkańców, udostępniania
z niego Pani/Pana danych, wydawania decyzji administracyjnych w sprawach realizacji
obowiązku meldunkowego – na podstawie art. 6a, art. 10, art. 11, art. 31, art. 35 oraz art. 50
ust. 1 pkt 2 ustawy o ewidencji ludności;
 przez Ministra Cyfryzacji i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – w celu
prowadzenia ewidencji ludności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie danych
identyfikujących tożsamość oraz status administracyjnoprawny osób fizycznych
wprowadzanych do rejestru PESEL – na podstawie art. 2, art. 5 ust. 3 i 4 oraz art. 6 ust. 2
ustawy o ewidencji ludności.
Zgodnie z art. 12a ustawy o ewidencji ludności dane osobowe zgromadzone w rejestrze mieszkańców
oraz w rejestrze PESEL przetwarzane są bezterminowo. Dane zgromadzone w formie pisemnej są
przetwarzane zgodnie z klasyfikacją wynikająca z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy
i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki (rozporządzenie Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r., Dz. U. Nr 14, poz. 67)
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikających z określonych
regulacji prawnych stanowiących podstawę prawną przetwarzania danych – w przypadku, gdy nie poda
Pani/Pan swoich danych, Administrator nie będzie mógł zrealizować zadania ustawowego, co może
skutkować brakiem możliwości realizacji celu lub konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa;
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji
przez Administratora Danych Osobowych;

