
 

INFORMACJA O ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Nazwa zbioru danych osobowych  

Rejestr mieszkańców 

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 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U.2015r., poz. 388 ze zmianami) 

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

Realizacja zadań ustawowych 

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, adres i data zameldowania na pobyt stały, kraj miejsca 

zamieszkania, kraj poprzedniego miejsca zamieszkania, data wymeldowania z miejsca pobytu 

stałego, adres i data zameldowania na pobyt czasowy oraz data upływu  deklarowanego terminu 

pobytu, data wymeldowania z miejsca pobytu czasowego, data wyjazdu poza granice RP trwającego 

dłużej niż 6 miesięcy i wskazania kraju wyjazdu, data powrotu z wyjazdu poza granice RP, seria i 

numer ostatniego wydanego dowodu osobistego obywatela polskiego oraz oznaczenie organu 

wydającego dokument, data ważności dowodu osobistego, seria i numer oraz data ważności 

ostatniego wydanego paszportu obywatela polskiego, seria i numer oraz data ważności dokumentu 

podróży cudzoziemca, data upływu deklarowanego przez cudzoziemca terminu pobytu, data zgonu 

albo data znalezienia zwłok, numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego sporządzającego 

ten akt. 

9. Dane do zbioru będą zbierane: 

 



10. Dane ze zbioru będą udostępniane: 

Osobom których dane dotyczą, podmiotom realizujących zadania publiczne,  

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

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego: 

 

 


