BURMISTRZ MIASTA

BIELSK PODLASKI
Bielsk Podlaski
ul. Kopemika1

17—100

pieczeé ul'zedu

Informacja

0

13 ust.

1

Na podstawie art.

przetwarzaniu danych osobowych

i ust. 2 rozporzqdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)
2016/679
27.4.2016
z
r.
oséb
w sprawie ochrony
ﬁzycznych
w zwiqzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepiywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzaﬁzenie 0 ochronie danych), dalej: RODO

informujeg, 26:
1. Administrator danych:

AdministratoramiPani/Pana danych sq:

Mnister Cyﬁyzacji, majqcy siea’zibe w Warszawie (00-060) przy ul. Kro’lewskiej 27 —
odpowiada za utrzymanie i rozwo'j rejestru,
2.
Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji, majqcy siea’zibe w Warszawie (02-591)
przy ul Stefana Batorego 5 — odpowiaa'a za ksztaltowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji
obowiqzko'w okres'lonych w ustawie oraz personalizacje dowodéw osobistych.
3.
Wzakresie danych przetwarzanyclz w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych
prowadzonyclz przez organ wydajqcy dowéd osobisty jest: Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski.
Z administratorem — Mnistrem Cyfryzacji moz'na sie skontaktowac’
poprzez adres email
i0d@mc. gov. pl, formularz kontaktowy pod adresem httpsx/Aww.20v.pl/cvﬁ‘yzacia/kontakt, lub
pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem — Ministrem Spraw Wewnetrznych i Administracji moz'na sie skontaktowac’
pisemnie na adres siea’ziby administratora ul. Kopernika J, 1 7-100 Bielsk Podlaski
Z administratorem —Burmistrzem Miasta Bielsk Podlaski moz'na sie skontaktowac' na adres ul.
Kopernika J, 1 7-100 Bielsk Podlaski oraz poprzez email 1071(ch7I'elsk—Qodlaski.pl
2. Inspektor ochrony danych:
Administrator ~ Minister Cyﬁyzacji wyznaczyl inspektora ochrony danych, z ktérym moz‘e sie
Pani / Pan skontaktowaé poprzez email i0a’@mc.g0v.pl, lub pisemnie na adres siedziby
administratora. Z inspektorem ochrony danych moz‘na sie kontaktowac' we wszystkich sprawach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwiqzanych
z przetwarzaniem danych.
Administrator — Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji wyznaczyl inspektora ochrony
danych, Z ktérym moz'e sie Pani / Pan skontaktowaé poprzez email i0d@mswia.g0v.pl lub
pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator —Burmistrz Masta Bielsk Podlaski wyznaczyl inspektora ochrony danych,
z kto’rym moz'e sie Pani / Pan skont‘aktowac' poprzez email i0d@bielsk—p0dlaski.pl‘ tel. 85 73] 81
1.

1Q

Z inspektorem ochrony danych moz‘na sie kontaktowac' we wszystkich sprawach dotyczqcych
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwiqzanych z przetwarzaniem danych.
3. Cele przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywac' sie bedzie w celu (wlas'ciwe
podkres'lié):
0
0

wydania Pani/Panu dowodu osobistego.
uniewaZnienia Pani/Pana dowoa’u osobistego z powodu.‘
—
zgloszenia utraty lub uszkoa’zenia dowoa’u,
—
zmiany danych zawartych w dowodzie,
uplywu terminu waz‘nos’ci dowoa’u,
utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu.
uzyskania przez Paniq/Pana zas'wiadczenia
w Rejestrze Dowodo'w Osobistych
—

—

0

0

danych

wlasnych

zgromadzonycli

4. Podstawa prawua przetwarzania:
Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane na podstawie art. 54 ustawy 2 data 6 sierprzia 2010
r. 0 dowoa’ach osobistych (Dz. U20] 71102. J 464 ze 2m.) oraz art. 63 ustawy z dm’a 14 czerwca
196011 Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 20] 7 r. p02. 125 7 z péz'ﬁ. zm.)
5. Odbiorcy danych:
W celu sporzadzenia dowoa’u osobistego Pani/Pana dame osobowe bedq przekazywane do
Centrum Personalizacji Dokumem‘éw MS WiA. Ponadto dane mogq byc' udosteprtiane zgoa’m‘e
z przepisami ustawy 0 dowoa’ach osobistych sluz'bom, organom administracji publicznej,
prokuraturze oraz innym podmiotom, jez'eli wykaz'a w tym interes prawny w olrzymam'u danych.
Pani/Pana dane osobowe bedq przekazane podmiotowi przetwarzajqcemu realizujqcemu na rzecz
Burmistrza zadania Z zakresu obstugi systemu elektronicznego zarzadzarzia dokumentach.
6. Przekazanie danych do paﬁstwa trzeciego/organizacji miqdzynarodowej:
Parti/Pana dane a’otyczqce utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) bedq
przekazywane a’o Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy 0 udziale
Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie
Informacyjrlym. Dane bedq przekazywarze 2a poéredm'ctwem Krajowego Systemu Informatycznego
prowaa’zonego przez Komendanta Gléwrzego Policji.
7. Okres przechowywania danych osobowych:
1.

Dane w Rejestrze Dowoa’éw Osobistych bea’q przetwarzane bezterminowo przez Ministra

2.
3.

Cyfryzacji
5 lat— zas'wiadczenia z zakresu dowodo'w osobistych
10 [at — p0 s‘mz'ercz'posiaa’acza a’owodu osobiste go (w przypadku dokumentacji papierowej
dotyczqcej wydarzia dowoa’u osobistego)

Prawo dostegpu do danych osobowych:
Przysluguje Pani/Panu prawo dostepu do Parzi/Pana danych oraz prawo z'qa'am'a ich
sprostowania, a takz'e danych oso'b, rlad kto'rymi Sprawowana jest prawna Opieka, np. danych
8.

a'ziecz'.

Prawo wniesienia skargi d0 organu nadzorczego:
Przysl'uguje Pani/Parzu prawo wrziesienia Skargz' d0 orgamt nadzorczego jakim jest Prezes Urzedu
Ochrorzy Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) gdy uzna Pam/Pan,
2e przetwarzanie dotyczqcych Pani/Pana danych osobowych naruszaprzepisy RODO.
10.K0nsekwencje niepodania danych osobowych:
Obowiqzek podania danych osobowych wynika z ustawy 0 dowodach osobistych. Niepodarzie
wskazanych we wm'osku danych osobowych spowoduje, z'e zostam'e Pant/Pan wezwana/y
stosownie 610 art. 64 § 2 kodeksu postepowarzia administracyjnego d0 usurziecia brako'w wniosku
9.

w
11.

terminie

7

dni

—

co

przea’luz'y

czas

rozpatrzem'a

sprawy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Parza dane osobowe bedq przetwarzarze w sposéb zautomatyzowarzy i m'e bedq proﬁlowane.

Inspektor Ala Rybak
data i czytelny podpis pracownika

data i czytelny podpis osoby informowanej

