..............................................................

Bielsk Podlaski dn.

........................

(Imię i nazwisko wnioskodawcy)

..............................................................
(adres)

..............................................................
PODANIE
Zwracam się z prośbą o wydanie mi odpisu skróconego, wielojęzycznego, zupełnego*, aktu urodzenia, małżeństwa,
zgonu*, następujących osób:

Imię i nazwisko

Data urodzenia,
małżeństwa, zgonu

Stopień
pokrewieństwa

1.
2.
3.
4.
5.

Odpis niezbędny jest do przedłożenia w .................................................................................

podpis .........................................
kwituje odbiór .........................................
Oświadczenie
Oświadczam, że zapoznałem/ zapoznałam się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych
przez Administratora: Ministra Cyfryzacji, Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji oraz Kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego w zakresie spraw objętych ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego oraz
ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska.

podpis .........................................
opłata skarbowa
odpis skrócony – 22 zł
odpis zupełny -33 zł

*właściwe podkreślić

D.O. ................................................

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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), dalej: RODO)
informuję, że:
1. Administrator danych:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski,
ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski;
2. Inspektor ochrony danych:
dane kontaktowe inspektora ochrony danych - Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika1, 17-100 Bielsk Podlaski;
e-mail: iod@bielsk-podlaski.pl, tel. 85 731 81 39
3. Cele przetwarzania danych osobowych:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu:
Wydawania zezwolenia na zajecie pasa drogowego.
4. Podstawa prawna przetwarzania:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 40 ustawy o drogach publicznych
5. Odbiorcy danych:
Brak odbiorców Pani/Pana danych osobowych.
6. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 5 lat (kategoria archiwalna BE 5 –
z zastrzeżeniem, że Archiwum Państwowe dokona ekspertyzy i utrzyma lub przedłuży ten termin)
8. Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania
9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
10.Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania jest równoznaczny z
pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.
11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Informację przekazał:
Urząd Miasta Bielsk Podlaski
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1

