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wersia z dnia

25 maja

RU§&

2018 roku

:,

5
Ruda Śląska, dnia

Wnioskodawca (imię i nazwisko)

l

ąska

|Jrząd Miasta Ruda Sląska

Adres

Wydział Spraw Obywatelskich
plac Jana Pawła l! 6
41-7O9 Ruda ŚIąska

wniosek o zameldowanie
Wnoszę o zameldowanie na pobyt:

!
!

*

stały,

czasowy tnłający powyzej trzech miesięcy
od 1_1_1-1_1_1-1_1_1_1_1

r.

do 1_1_1-1_1_1 1_1_1_1_1

r.

osoba(y) ubiegająca(e) się o zameldowanie

w lokalu przy

ul.

,...

w Rudzie Śląskiej.

Wniosek zawiera,,lnformację o przetwarzaniu danych osobowych", z którą się zapoznałem/am.

podpis wnioskodawcy

Do wniosku nalezy dołączyć wypełniony formularz ,,Zgłoszenie pobytu stałego" lub ,,Zgłoszenie pobytu czasowego".

uzasadnienie

podpis wnioskodawcy

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Podstawa prawna: art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE\ ż0161679 z dnia
ż7.04.ż016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lWE (ogótne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz. UE Lz 04.05.Z016 r., Nr 119, s. 1), zwanegodatej wskrócie RODO
W związku zprzetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 wrzeŚnia 2010

roku o ewidencji ludności,zgodnie z obowiązującymi od 25 maja 2018 roku.pzepisami RODO, przekazujemy
informacje na tómat przetwarzania danych osobow}ch w Urzędzie Miasta Ruda Śtąska.

l.

ADMINISTMToR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śtąska z siedzibą władz w Urzędzie
Miasta Ruda Śtąska, 41-7Og Ruda Śtąska, plac Jana Pawta ll ó.

ll.

lNsPEKToR ocHRoNY DANYCH
Administrator wyznaczyt lnspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktowaĆ w sprawach
związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) pod adresem poczty etektronicznej: iod@ruda-sl.p[, 2)
pisemnie na adres siedziby Administratora.

lll. PoDSTAWA PMWNA tCELE PRZETWARZANIA
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania w sprawie meldunkowej
(zameldowanie).

lV.

oDBloRcY DANYCH osoBoWYcH
Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania
na podstawie pzepisów prawa.

V.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
pani/pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spetnienia ce[u, dta
którego zostaty zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
2). po spetnieńiu ce[u, dta którego Pani/Pana dane zostały zebrane , mo9Ąone byĆ przechowywane jedynie w
celach archiwalnych, przez okrei, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na Podstawie rozPorządzenia
prezesa Rady Minisińw w sprawie instiukcji kancetaryjnej, jednotitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w iprawie organizacji i zakresu dziatania archiwów zaktadowych, chyba, Że PrzePisY szczegÓlne
stanowią inaczej.

1).

Vl.

PMWA osoB, KToRYCH DANE DoTYczĄ

przystuguje 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.

Vll.

PRAwo WNlEstENlA sKARGt Do oRGANU NADzoRczEGo
Gdy uzna pani/pan, że przetwarzanie pani/pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
jest Prezes
osóbowych, przystuguje pani/panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

lNFoRMAcJA o DoWoLNoŚcl LUB oBoWlĄZKU PoDANIA DANYCH 1).
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym.

Vlll.

i pobierane z rejestru mieszkańców celem
realizacji żądania zawartego we wniosku.
3). W przypadku, gdy będzie istniat obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy
mogti zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami
2). Dane mogą być udzietane pzez Panią/Pana dobrowolnie

prawa.

