Imię i nazwisko wnoszącego podanie:

Iłża, dnia ………………….…r.

…………………………………………………………………….……….……………………………………………………

Adres: ……..…………………………………………………….……………………………….
………..-…………………. ……………………………………………...........................
Adres do korespondencji:.......................................................…………..
….........-................ …............................................................................

WNIOSEK
Proszę o wydanie odpisu*: SKRÓCONEGO, ZUPEŁNEGO, WIELOJĘZYCZNEGO *
AKTU URODZENIA:
IMIĘ

NAZWISKO RODOWE

DATA URODZENIA

IMIĘ I NAZWISKO
MĘŻCZYZNY

IMIĘ I NAZWISKO RODOWE
KOBIETY

MIEJSCE URODZENIA
(gmina)

AKTU MAŁŻEŃSTWA:
DATA ŚLUBU

MIEJSCE ŚLUBU
(gmina)

AKTU ZGONU:
IMIĘ I NAZWISKO

DATA ZGONU

MIEJSCE ZGONU
(gmina)

w celach*: renta, emerytura, ZUS, OFE, opieka, alimentacyjnych, MOPS, rozwodowych, spadkowych, paszportowych, zawarcia
małżeństwa, meldunkowych, zasiłek rodzinny, PZU, ubezpieczenie, praca , szkoła, ubezwłasnowolnienie, Karta
Rodzinna,Sąd, własne…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………........................................................................................................................
odpis dotyczy*: mojej osoby, rodzeństwa, dzieci, współmałżonka, rodziców, babci, dziadka, wnuków, pełnomocnik, innej osoby:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
* właściwe należy podkreślić

Sposób odbioru aktu:
 osobiście
 pocztą

……..……………………………….
podpis wnioskodawcy

Kwituję odbiór aktu/ów
Iłża, dnia. …...................................................................................................................…
(data i podpis)
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KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
- Burmistrz Iłży z siedzibą w Iłży ul. Rynek 11
- Minister Cyfryzacji z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 27
- Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie ul.Batorego 5
- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Iłży, ul. Rynek 11
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
- ilza@ilza.pl,
- iod@mc.gov.pl
- iod@mswia.gov.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu- na
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,
zgodnie z instrukcją kancelaryjną
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014 poz. 1741 ze
zm.);
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964 Nr 9 poz.59 ze zm.);
3. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. - o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. 2008 Nr 220 poz.
1414 ze zm.);
4. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. - o ewidencji ludności (Dz.U. 2010 nr 217 poz. 1427 ze zm.);
5. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. – o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. 1959 Nr 11, poz.
62 ze zm.);
6. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 43 poz.
296 ze zm.);
7. Ustawa z dnia 04 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. 2011 Nr 80, poz.
432 ze zm.);
8. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej (Dz.U. 2006 Nr 225 poz.1635 ze zm.);
9. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r - kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 Nr 9
poz. 26 ze zm.);
10. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. - o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 Nr
38 poz. 173 ze zm.);
11. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. – o orderach i odznaczeniach (Dz.U. 1992 nr 90 poz. 475
ze zm.).
12. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (Dz.U. 2015 poz. 1274 ze zm.).
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