
 

INFORMACJA O ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Nazwa zbioru danych osobowych 

AKTA STANU CYWILNEGO 

2. Administrator danych 

 
Administrator: Gmina Kuryłówka 

Regon: 690581726 

Miejscowość: Kuryłówka Kod pocztowy:  37-303 

Ulica:   Nr domu: 527 Lokal:  

Województwo: podkarpackie Powiat:  leżajski 

Gmina:  Kuryłówka Poczta:  Kuryłówka 

3. Przedstawiciel Administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych: 

 

4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych: 

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych: 

Ustawa z dnia 28 LISTOPADA 2014 R. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 

ze zm.) 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa. 

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

Osoby fizyczne 

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

Nazwisko i imiona, nazwisko rodowe, imiona i nazwiska rodowe rodziców, data i miejsce urodzenia, 

kraj urodzenia, stan cywilny, numer aktu urodzenia i oznaczenie urzędu stanu cywilnego  

sporządzającego ten akt, płeć, numer PESEL, obywatelstwo albo status bezpaństwowca, imię  

i nazwisko rodowe oraz numer PESEL małżonka (jeżeli został mu nadany),  data zawarcia związku 

małżeńskiego, numer aktu małżeństwa i oznaczenie urzędu stanu cywilnego sporządzającego ten 

akt, data rozwiązania związku małżeńskiego, sygnatura akt i oznaczenie sądu rozwiązującego 

małżeństwo, data zgonu małżonka albo data znalezienia jego zwłok, numer aktu zgonu małżonka  

i oznaczenie organu sporządzającego ten akt, data zgonu albo data znalezienia zwłok, numer aktu 

zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego sporządzającego ten akt. 

9. Dane do zbioru będą zbierane: 

Głownie od osób, których dotyczą. 

10. Dane ze zbioru będą udostępniane: 



osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi 

ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, 

organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes 

społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych 

zadań. 

 

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

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego: 

 

 


