
Miedzna,  dnia  ……… …..
……………………………………………….…………………..
                                    (imię i nazwisko wnioskodawcy)
……………………………………………….…………………..
                                          (adres)
……………………………………………….…………………..

……………………………………………….…………………..
                            (data i miejsce urodzenia)
……………………………………………….…………………..
      (telefon – pole nieobowiązkowe, wpisując nr telefonu kontaktowego wyraża 
Pani/Pan zgodę na jego przetwarzanie w celu ułatwienia kontaktu z Panią/Panem)

                                                            Urząd Gminy
                                                                w Miedznie
 

Podanie

Proszę o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na terenie gminy Miedzna dotyczącego 

………………………………………………………………………………………………….
                                                                           (imię  i  nazwisko)

zamieszkałej/go w …………………………………………………………………………….

potrzebnego do ………………………………………………………………………………

Opłatę skarbową w wysokości ………………………….. uiściłam (uiściłem).

                                                                     ……………………………………………….
                                                                                                                                     (czytelny podpis wnioskodawcy)

Otrzymałem (otrzymałam)  dnia        ……………………………………………………..
 (data)
                                                                        ……………………………………………..
                                                                                                                                      (czytelny podpis wnioskodawcy)

                                                                                    

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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), dalej „RODO”, informujemy że: 

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach administratorem danych jest Wójt
Gminy Miedzna, ul. 11 Listopada 4, 07-106 Miedzna. Wójt Gminy Miedzna wyznaczył inspektora ochrony danych,
z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod.rodo@epoczta.pl Pani/Pana dane będą  przetwarzane
w  celu  wydania  zaświadczenia  o  zameldowaniu.  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  na  podstawie
przepisów ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. Pani/Pana dane kontaktowe będą przetwarzane
na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu ułatwienia kontaktu z Panią/Panem. Odbiorcami danych są
podmioty  przetwarzające  dane:  Centralny  Ośrodek  Informatyki  –  w  zakresie  technicznego  utrzymania  rejestru
PESEL i jego rozwoju w imieniu Ministra Cyfryzacji, podmiot świadczący usługi w zakresie utrzymania i serwisu
systemu  obsługującego  rejestr  mieszkańców.  Pani/Pana  dane  osobowe  udostępnia  się  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; osobom i jednostkom organizacyjnym,
jeżeli wykażą w tym interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody Pani /Pana zgody;
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

mailto:iod.rodo@epoczta.pl


dotyczą.  Pani/Pana  dane  Wójt  Gminy  Miedzna  udostępnia  także  stronom  postępowań  administracyjnych
prowadzonych na podstawie ustawy o ewidencji ludności i Kodeksu postępowania administracyjnego, których jest
Pan/Pani  stroną  lub  uczestnikiem  w  trybie  udostępnienia  akt  tych  postępowań.  Dane  osobowe  mogą  być
przekazywane  do  państw  trzecich  na  podstawie  umów  międzynarodowych,  których  stroną  jest  Rzeczpospolita
Polska. 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, tj.
dokumentacja  spraw  związanych  z  udostępnianiem  danych  i  wydawaniem  zaświadczeń  z  ewidencji  ludności
niszczona jest  po 5 latach.  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz  prawo żądania  ich
sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci. W zakresie
numeru kontaktowego przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnieciem. Przysługuje
Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w
państwie  członkowskim  Pani  /  Pana  zwykłego  pobytu,  miejsca  pracy  lub  miejsca  popełnienia  domniemanego
naruszenia.  Obowiązek  podania  danych  osobowych  wynika  z  ustawy  o  ewidencji  ludności,  podanie  danych
kontaktowych jest dobrowolne. Decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
w tym w formie profilowania.

 


