
Klauzula informacyjna dot. Przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o 

ewidencji ludności): 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica z 

siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Stopnicy, przy ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 

Stopnica, tel. 41 377 80 00 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru PESEL oraz odpowiada 

za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Stopnicy możliwy jest 

pod adresem email: iodo@stopnica.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

• zarejestrowania w związku z : 

- nadaniem lub zmianą numeru PESEL, 

• 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 przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w 

rejestrze PESEL, 

• usunięcia niezgodności w danych. 

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ewidencji ludności. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy 

o ewidencji ludności podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i 

prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom 

organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań 

publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; 

jednostkom organizacyjnym, 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; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli 

wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody 

osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach.  

5. Pani/Pana dane osobowe w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania oraz danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 
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9. Pani/Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy: 

- kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający aktu 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. 

 

 


