9.16 wersja z dnia 17.06.2019r.
.................................................

Ruda Śląska, dnia ......................

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

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

SU.5364.11.

.2019

PESEL (jeżeli nie nadany – data urodzenia)

................................................
(adres do korespondencji)*

................................................
................................................
(numer telefonu)*

Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego
w Rudzie Śląskiej

WNIOSEK
O WYDANIE WIELOJĘZYCZNEGO STANDARDOWEGO FORMULARZA,
BĘDĄCEGO URZĘDOWYM TŁUMACZENIEM DOKUMENTU Z ZAKRESU STANU CYWILNEGO
Wnoszę o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza do dokumentu**:
odpis skrócony aktu urodzenia
odpis skrócony aktu małżeństwa
odpis skrócony aktu zgonu
zaświadczenie stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo
zaświadczenie o stanie cywilnym

Dane dokumentu, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko osoby, której dotyczy dokument

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numer i data sporządzenia dokumentu

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kraj Unii Europejskiej, w którym dokument wraz z wielojęzycznym formularzem zostanie przedłożony

...........................................................
(podpis wnioskodawcy)

Sposób odbioru**:
osobiście
przez pełnomocnika
pocztą - na adres – jak wyżej,
- inny ………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

Potwierdzenie odbioru formularza ……………………………………………………………….
(data i podpis)

Miejsce na opłatę (17,00 zł):
* Dane nieobowiązkowe, podawane dobrowolnie, w celu usprawnienia kontaktu z Urzędem Stanu Cywilnego w zakresie załatwianej sprawy.
** Właściwe zaznaczyć

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi od 25 maja 2018 roku
przepisami RODO, przekazujemy informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta
Ruda Śląska:

I.
II.

ADMINISTRATOR DANYCH.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz
w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1)
2)

pod adresem poczty elektronicznej: iod@ruda-sl.pl,
pisemnie na adres siedziby Administratora.

III.

PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu
obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej, w celu wydania Wielojęzycznego Standardowego Formularza.

IV.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.
Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

V.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie wskazanym przepisami prawa.
2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, będą one przechowywane jedynie
w celach archiwalnych, przez okres 5 lat, który wyznaczony został na podstawie rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

VI.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania.

VII.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.
Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII.

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wydania wielojęzycznego standardowego formularza.

IX.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych
w Urzędzie Miasta Ruda Śląska.

………………………………………………………………
(data i czytelny podpis)

