
JAWNY REJESTR DANYCH OSOBOWYCH  - szczegóły zbioru: AKTA STANU CYWILNEGO
Numer karty rejestracji:    13/2015

Podstawa prawna: 

1/ art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)

2/ Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015  w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz.U. 2015 poz. 719)

Lp. Opis Wartość

1 Nazwa zbioru danych: AKTA STANU CYWILNEGO

a/ data wpisu informacji do Rejestru prowadzonego przez ABI 01.07.2015

b/ data ostatniej aktualizacji informacji 25.08.2000

c/ Nr księgi GIODO / data wpływu do Rejestru GIODO / Nr zgłoszenia 028460 / 02.11.1999 / zgł. nr 036016/1999

2 Administrator danych osobowych (ADO): Gmina Choszczno, Wolności 24, 73-200 Choszczno, Regon 000528304, NIP 594-153-03-07

3 Przedstawiciel ADO (art. 31a uodo) Nie dotyczy

4 Powierzenie przetwarzania danych (art. 31 ustawy) Nie dotyczy

  1\ Ustawa z dnia 28.11.2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2014, poz. 1741 z późn. zm.) 

  2\ Ustawa z dnia 17.10.2008r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220 poz. 1414) 

  3\ Ustawa z dnia 16.10.1992r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. 2015, poz. 475 z późn. zm.) 

  4\ Ustawa z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015, poz. 1515 z późn. zm.)

  5\ Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2013r. poz. 267) 

  6\ Ustawa z dnia 25.02.1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2015r. poz. 2082) 

5 Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru   oraz ok. 140 innych aktów prawa polskiego i międzynarodowego

6 Cel przetwarzania danych w zbiorze Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

  1\ osoby których dotyczą akta stanu cywilnego, ich wstepni, zstepni, pełnomocnicy, przedstawiciele ustawowi

  2\ osoby zameldowane na pobyt stały na terenie gminy Choszczno oraz osoby posiadające zameldowanie na terenie kraju, jeżeli wykażą 
interes prawny lub wymagają tego przepisy prawa

7 Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze   3\ osoby mieszkające za granicą, których ostatni pobyt stały miał miejsce na terenie gminy Choszczno 

8 Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

Płeć, nazwisko: rodowe, z poprzedniego małżeństwa, seria i nr dowodu osobistego lub paszportu, datę wydania i nazwę organu wydającego, nr 
ewid. PESEL, zawód, rodzaj zatrudnienia, stopień pokrewieństwa, nazwisko i imię: ojca, matki, współmałżonka, nazwisko po zawarciu 
małżeństwa: mężczyzny, kobiety, informacja dotycząca godziny urodzenia, ciężaru i długości dziecka, trwania ciąży, wykształcenia, zawodu 
rodziców, data i numer aktu: urodzenia, małżeństwa, zgonu, data i miejsce zawarcia małżeństwa oraz nazwiska i imiona świadków, miejsce 
wystawienia i numer aktu urodzenia żony, męża data, godzina, miejsce zgonu, odnalezienia zwłok, nazwisko, imię, adres osoby zgłaszającej 
zgon, adnotacje o rozwodzie, data unieważnienia aktu małżeństwa, urodzenia, zgonu, imię nadane z urzędu, data i numer orzeczenia sądu 
ustalającego ojcostwo, zaprzeczającego ojcostwo, przysposabiającego dziecko, imię i nazwisko osoby przysposabiającej dziecko, zmiana 
nazwiska dziecka, przynależność wyznaniowa, stan zdrowia, informacje o karalności, inne orzeczenia wydane w postępowaniu sądowym lub 
administracyjnym

9 Sposób zbierania danych do zbioru Zbierane głównie od osób których dane dotyczą, udostępnianie na podstawie przepisów prawa

10 Sposób udostępniania danych ze zbioru Dane mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

11 Oznaczenie odbiorcy\kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane Nie dotyczy

12 Informacje dot. przekazywania danych do państwa trzeciego (art. 7 pkt 7 uodo) Nie dotyczy

sporządziła : Sabina Tatol-Baczyńska

Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Gminie Choszczno


