
 ZBIÓR AKTÓW STANU CYWILNEGO

Rejestr stanu cywilnego (akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu, uznanie ojcostwa)

3. Przedstawiciel Administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:

2. Administrator danych:

Administrator: Gmina Ożarowice

Regon: 276258954

Miejscowość: Ożarowice

Ulica: Dworcowa

Województwo: śląskie

Gmina: Ożarowice

Kod pocztowy: 42-625

nr budynku: 15

nr zbioru: 5

data wpisania zbioru: 01.10.2015

data ostatniej modyfikacji zbioru 

INFORMACJA O ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH

1. Nazwa zbioru

Osoby fizyczne

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:

Powiat: tarnogórski

Poczta: Ożarowice

7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:

4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych powierzył w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie danych 

innemu podmiotowi (art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:

Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego z dn. 28 listopada 2014 (Dz. U.2014.1741) z późn. zm. 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. nr 220 

poz. 1414 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2014 r. 1741 z późn. 

zm)



1. nazwiska i imiona, 2. imiona rodziców, 3 data urodzenia, 4. miejsce urodzenia, 5. adres 

zamieszkania lub pobytu, 6. numer ewidencyjny PESEL, 7. seria i numer dowodu osobistego, 

8. numer telefonu, 9. płeć, 10.godzina urodzenia, 11. nazwisko: ojca, matki, 12. miejce i data 

urodzenia: matki, ojca, 13. nazwisko rodowe, 14. stan cywilny, 15. data, godzina, miejsce 

zgonu, odnalezienia zwłok, 16. nazwisko po zawarciu małżeństwa: meżczyzny, kobiety, dzieci, 

nazwisko z porzedniego małżeństwa, 17. data i miejsce zawarcia małżeństwa, 18. nazwisko, 

imię, adres osoby zgłaszającej zgon, 19. miejsce zamieszkania: matki, ojca, 20. nazwisko i imię 

zgłaszającego urodzenie, 21. nazwisko rodowe: ojca, matki; 22. nazwisko i imię świadka, 23. 

nazwisko, imię i adres wnioskodawcy. Dane wrażliwe dot. przynależność wyznaniową, stan 

zdrowia, innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym

Dane przetwarzane w zbiorze: ujawniają bezpośrednio lub w kontekście: przynależność 

wyznaniową.

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:

9. Dane do zbioru będą zbierane:

od osób, których dotyczą,

10. Dane ze zbioru będą udostępniane:

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa

11. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:


