
JAWNY REJESTR DANYCH OSOBOWYCH  - szczegóły zbioru: EWIDENCJA WNIOSKÓW O WYDANIE DOWODU TO ŻSAMOŚCI (koperty dowodowe)

Numer karty rejestracji:    2/2015
Podstawa prawna: 

1/ art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)

2/ Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015  w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz.U. 2015 poz. 719)

Lp. Opis Wartość

1 Nazwa zbioru danych: EWIDENCJA WNIOSKÓW O WYDANIE DOWODU TOŻSAMOŚCI (koperty dowodowe)

a/ data wpisu informacji do Rejestru prowadzonego przez ABI 01.07.2015

b/ data ostatniej aktualizacji informacji 25.08.2000

c/ Nr księgi GIODO / data wpływu do Rejestru GIODO / Nr zgłoszenia 02.11.1999 / zgł. nr 036004/1999

2 Administrator danych osobowych (ADO):
Gmina Choszczno, Wolności 24, 73-200 Choszczno, Regon 000528304, NIP 594-153-03-07 - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w 
zakresie systemu ŻRÓDŁO - RDO Rejestr Dowodów Osobistych

3 Przedstawiciel ADO (art. 31a uodo) Nie dotyczy

4 Powierzenie przetwarzania danych (art. 31 ustawy) Nie dotyczy

5 Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru Ustawa z 24.09.2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2010r. Nr 217, poz. 1427 z późn. zm.) uwzględniająca zmiany po 01.03.2015r.

6 Cel przetwarzania danych w zbiorze Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

7 Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze Osoby fizyczne zainteresowane sprawami związanymi z dowodem osobistym

8 Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

Nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i 
numer dowodu osobistego, obywatelstwo, płeć, nazwisko: panieńskie, z poprzedniego małżeństwa, rodowe, nazwisko i imię: ojca, matki, 
współmałżonka, nazwisko po zawarciu małżeństwa; mężczyzny, kobiety, rysopis (wzrost, kolor oczu, znaki szczególne), wystawca 
dokumentu tożsamości, PESEL: ojca, matki, współmałżonka, data unieważnienia aktu małżeństwa, urodzenia, zgonu, data i nr aktu: 
urodzenia, małżeństwa, zgonu, data, godzina, miejsce zgonu, odnalezienia zwłok, data i numer orzeczenia Sądu ustalającego ojcostwo, 
zaprzeczającego ojcostwo, przysposabiającego dziecko

9 Sposób zbierania danych do zbioru Zbieranie głównie od osób których dane dotyczą, udostępnianie na podstawie przepisów prawa

10 Sposób udostępniania danych ze zbioru Dane mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

11 Oznaczenie odbiorcy\kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane Nie dotyczy

12 Informacje dot. przekazywania danych do państwa trzeciego (art. 7 pkt 7 uodo) Nie dotyczy

sporządziła : Sabina Tatol-Baczyńska

Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Gminie Choszczno


