Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada
2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie
imienia i nazwiska oraz ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy).
Tożsamość oraz
dane
kontaktowe
administratora

Administratorami są:
1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul.
Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w
Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za
kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego
oraz zmian imienia i nazwiska
3. W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i
innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego
administratorem jest Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul.
Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz

1. Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować
poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod
adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres
siedziby administratora.

2. Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji
można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

3. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych
możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za
pomocą e-mail:
iod@um.bydgoszcz.pl
lub pisemnie na adres:
Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul.
Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Cele
przetwarzania i
podstawa
prawna

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego z ustawowych
zadań gminy jak również realizacji zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej.
Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów ustawy z
dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2018.2224 t.j.),
ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2017. 682
t.j.) oraz ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska
(Dz.U. 2016.10 t.j)
Nie podanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa
będzie skutkować brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji

o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy.
Odbiorcy
danych
osobowych,
przekazywanie
danych
osobowych oraz
okres ich
przechowywania

1. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
2. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na
podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania , podmioty
zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w
szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i
rozwoju systemów informatycznych.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres 100 lat (od dnia
sporządzenia aktu urodzenia) i 80 lat (od dnia sporządzenia aktu
małżeństwa, zgonu) . Wynika to z obowiązujących przepisów prawa w
szczególności ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

Prawa
podmiotów
danych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście
Państwo uprawnieni do:
a. Dostępu do swoich danych osobowych.
b. Poprawiania swoich danych osobowych.
c. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych
osobowych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:
I. zakwestionowania prawidłowości danych osobowych
lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
II. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych
osobowych , pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do
ich przetwarzania przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w
celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.
d. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

