Obowiązek informacyjny – USC
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) – dalej RODO − informuję, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:
Gmina Przykona z siedzibą w Przykonie, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona. Adres poczty internetowej:
przykona@przykona.pl, tel. 63 279 10 10.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
z którym można się kontaktować poprzez adres poczty internetowej iodo@przykona.pl lub pisemnie na adres
siedziby Administratora, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z ich przetwarzaniem.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Podane Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do sporządzenia aktu urodzenia dziecka,
sporządzenia aktu małżeństwa, sporządzenia aktu zgonu, przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji
wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa, przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego
małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, przyjęcia oświadczeń o nazwisku
pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia, przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko
jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko, przyjęcia
oświadczeń o zmianie imienia lub imion, wydania zaświadczenia o stanie cywilnym, wydania odpisu aktu stanu
cywilnego, wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą, wydania zaświadczenia o zaginięciu lub
zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego, sprostowania,
uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego, realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego
na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających
urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą, realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem
terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia
o przyjętych sakramentach, realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska, dołączenia do aktu stanu cywilnego
wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie, wydania dokumentów z akt zbiorowych,
zameldowania, nadania numeru PESEL.
Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

Zgodnie z RODO art.6 ust. 1 lit. c, czyli niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
wynikającego, w szczególności z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Informacje o odbiorcach danych:
Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów uprawnionych do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa.

Czas przechowywania danych osobowych
Pana/Pani dane będą przechowywane w aktach stanu cywilnego oraz aktach zbiorowej rejestracji stanu cywilnego
przez okres: 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia oraz
80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa
i aktu zgonu. Po wskazanych okresach w ciągu 2 lat akta zostaną przekazane do właściwego archiwum państwowego.

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania/wniesienia:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) przeniesienia swoich danych;
e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f)

skargi do organu nadzorczego.

Źródło pochodzenia danych osobowych:
Pana/Pani dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez kierownika urzędu stanu cywilnego właściwego
ze względu na wystąpienie zdarzenia podlegającego wpisowi do akt.

Obowiązek podania danych osobowych:
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie określonym przepisami jest obowiązkowe, ich nie podanie
może skutkować wezwaniem do usunięcia braków lub pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

