
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach 

osobistych): 

 

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 

oraz personalizację dowodów osobistych. 

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: 

• wydania Pani/Panu dowodu osobistego, 

• unieważnienia Pani/Pana dowodu osobistego z powodu: 

- zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu, 

- zmiany danych zawartych w dowodzie, 

- upływu terminu ważności dowodu, 

- utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu, 

• uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w 

Rejestrze Dowodów Osobistych. 

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, 

w celu sporządzenia dowodu osobistego. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z 

przepisami ustawy  o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, 

prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu 

danych. 

5. Pani/Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą 

przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale 

Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie 

Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu 

Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji. 

6. Pani/Pana dane osobowe w rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania 

oraz danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka. 

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

Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 
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10. Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy: 

- organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty, 

- ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty. 

 

 

 


