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Obowiązek informacyjny   

- wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców  

oraz rejestru PESEL 

Gmina Lubicz  
 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, przekazujemy kluczowe informacje 
dotyczące przetwarzania danych osobowych.  

Administrator danych 
osobowych  

Administratorem danych osobowych jest: 
1) Wójt Gminy Lubicz, adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz  

– w zakresie rejestracji danych w rejestrze PESEL, prowadzenia rejestru mieszkańców, 
udostępniania danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL oraz 
prowadzonej przez organ gminy dokumentacji papierowej i elektronicznej związanej  
z ewidencją ludności; 

2) Minister Cyfryzacji z siedzibą w Warszawie, adres: ul. przy ul. Królewskiej 27, 00-060 
Warszawa 
- w zakresie nadawania numeru PESEL oraz utrzymania i rozwoju rejestru PESEL; 

3) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie, adres:  (02-591), 
adres: ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa 
- w odniesieniu do przetwarzania danych w związku ze sprawowaniem nadzoru w zakresie 
realizacji obowiązków określonych w ustawie o ewidencji ludności, kształtowaniem 
jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w tej ustawie oraz 
zapewnianiem funkcjonowania wydzielonej sieci umożliwiającej dostęp do rejestru PESEL. 

Dane kontaktowe 
administratora 

Z administratorami możesz się skontaktować: 
1) Administrator – Wójt Gminy Lubicz: 

✓ tradycyjną pocztą pod adresem: Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz;  

✓ przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej dostępną na stronie:  

https://epuap.gov.pl; 

✓ poprzez e-mail: info@lubicz.pl; 

✓ telefonicznie: 56 621 21 00; 
2) Administrator - Minister Cyfryzacji: 

✓ tradycyjną pocztą na adres siedziby administratora; 

✓ poprzez e-mail: iod@mc.gov.pl; 

✓ za pośrednictwem formularza kontaktowego pod adresem:  
https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt; 

3) Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:  
✓ tradycyjną pocztą na adres siedziby administratora. 

Współadministrator 
danych osobowych  

Współadministratorem danych osobowych jest: 

1) Urząd Gminy Lubicz, adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz; 

2) Gmina Lubicz, adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz.  

Współadministratorzy stanowią aparat pomocniczy do wykonywania zadań własnych Wójta 
Gminy Lubicz oraz zadań zleconych, wynikających z przepisów prawa lub na podstawie 
zawartych umów i porozumień. Celem współadministrowania jest uczestniczenie 
współadministratorów w podejmowaniu decyzji o celach i sposobach przetwarzania danych 
osobowych oraz zastosowanie wspólnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych 
zabezpieczenia danych osobowych. Z treścią uzgodnień dotyczących zasad 
współadministrowania możesz zapoznać się w Sekretariacie Urzędu Gminy. 

Inspektor Ochrony Danych 
(IOD) 

Administrator Wójt Gminy Lubicz wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się 
skontaktować: 

✓ tradycyjną pocztą pod adresem: Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21,  

87-162 Lubicz; 

✓ poprzez e-mail: iod@lubicz.pl. 

Administrator Minister Cyfryzacji wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się 
skontaktować poprzez e-mail: iod@mc.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

mailto:iod@mc.gov.pl
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Administrator Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył Inspektora Ochrony 
Danych, z którym możesz się skontaktować poprzez e-mail: iod@mswia.gov.pl lub pisemnie 
na adres siedziby administratora. 

Z każdym z wymienionych Inspektorów Ochrony Danych możesz się kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z ich przetwarzaniem, które pozostają w jego zakresie działania. 

Cele przetwarzania 
danych osobowych  

Dane osobowe administrator Wójt Gminy Lubicz będzie przetwarzał w celu: 

✓ prowadzenia postępowania w sprawie udostępnienia na wniosek danych jednostkowych  

z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL;  

✓ udostępnienia danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL; 

✓ realizacji obowiązku wynikającego z przepisów podatkowych oraz w zakresie prowadzenia 

rachunkowości; 

✓ komunikacji i załatwiania spraw związanych z kierowanym do nas wnioskiem.  

Podstawa prawna 
przetwarzania danych 
osobowych  

Podstawą prawną przewarzania danych osobowych przez administratora Wójta Gminy Lubicz 

jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) 

w zw. z: 

✓art. 4, art. 6a, art. 10, art. 11, art. 50 ust. 1 pkt. 2, art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 

2010 r. o ewidencji ludności;  

✓ustawą z dnia 16 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego; 

✓ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej; 

✓rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia 

wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz 

trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego; 

✓rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za 

udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL; 

✓przepisami dotyczącymi prowadzenia rachunkowości. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez administratora Ministra Cyfryzacji 

oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jest wypełnienie obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 5 ust. 3 i 4, art. 6 ust, 2, 3  

i 4 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.  

Skąd pozyskaliśmy dane 
osobowe? 

Dane do rejestru PESEL zostały wprowadzone przez następujące organy: 

✓ kierownika urzędu stanu cywilnego, sporządzającego akt urodzenia, małżeństwa i zgonu 

oraz wprowadzającego do tych aktów zmiany, a także wydającego decyzje o zmianie 

imienia lub nazwiska; 

✓ organ gminy, który dokonuje rejestracji obowiązku meldunkowego; 

✓ organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty; 

✓ wojewodę lub konsula RP, którzy wydają lub unieważniają paszport; 

✓ wojewodę lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych, którzy dokonują zmian  

w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego. 

Rejestr mieszkańców jest zasilany danymi z rejestru PESEL. 

Czy podanie danych jest 
obowiązkowe? 

Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Obowiązek podania danych wnika z ustawy  
o ewidencji ludności. Odmowa ich podania skutkować będzie pozostawieniem sprawy bez 
rozstrzygnięcia. Podanie nr telefonu i / lub adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym ich 
podanie może ułatwić i przyspieszyć kontakt z wnioskodawcą. 

Okres przechowywania 
danych osobowych  

Zgonie z art. 12a ustawy o ewidencji ludności dane zgromadzone w rejestrze mieszkańców 
oraz rejestrze PESEL przechowywane są bezterminowo.  

Dane osobowe zgromadzone w dokumentacji papierowej i elektronicznej związanej  
z udostępnianiem danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL, prowadzonej przez 
Wójta Gminy Lubicz, będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy o narodowym 
zasobie archiwalnymi i archiwach (5 lat). 

Odbiorcy danych 
osobowych  

Odbiorcami danych są: 

✓ Centrum Personalizacji Dokumentów – w zakresie udostępniania danych z rejestru PESEL  

w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (dotyczy wniosków o udostępnienie 

danych złożonych przed 1 lipca 2019 r.); 
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✓ Centralny Ośrodek Informatyki – w zakresie technicznego utrzymania rejestru PESEL i jego 

rozwoju w imieniu Ministra Cyfryzacji. 

Dane z rejestru mieszkańców udostępnia się także podmiotom upoważnionym na podstawie 
przepisów prawa, m.in.: 

✓ służbom, organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze, komornikom sądowym, 

państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom –  

w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; 

✓ osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; 

✓ osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes faktyczny w otrzymaniu 

danych, pod warunkiem uzyskania zgody, osoby, której dotyczy wniosek; 

✓ jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii 

publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie 

pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; 

✓ stronom postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie ustawy o ewidencji 

ludności i Kodeksu postępowania administracyjnego, których osoba, której dane dotyczą jest 

stroną lub uczestnikiem, w trybie udostępniania akt z tych postępowań. 

W razie takiej konieczności, dane osobowe mogą być przez nas udostępniane także innym 

podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

Odbiorcami danych mogą być również podmioty świadczące na rzecz administratora Wójta 

Gminy Lubicz usługi serwisu, rozwoju i utrzymania systemu informatycznego, obsługującego 

rejestr mieszkańców, kurierzy, operatorzy pocztowi, kancelarie prawne.  

Prawa związane z 
przetwarzaniem danych 
osobowych  

Każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługują następujące prawa:  

✓ prawo dostępu do danych osobowych oraz żądania sprostowania danych osobowych;  

✓ prawo żądania usunięcia danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;   

✓ prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych  

w RODO, z zastrzeżeniem, że wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych nie 

wpływa na tok i wynik postępowania; 

✓ prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych 

ze szczególną sytuacją, na zasadach określonych w RODO (sprzeciw powinien zawierać 

uzasadnienie). 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się bezpośrednio z nami lub naszym  

Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej). 

Prawo wniesienia skargi  Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych), jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO. 

Przekazywanie danych do 
państwa trzeciego  

Twoje dane osobowe nie będą przekazane do państw spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. 

Zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji  

Decyzje dotyczące Twojej osoby nie będą podejmowane w sposób wyłącznie 
zautomatyzowany, w tym Twoje dane nie będą poddawane profilowaniu. 

 

 

 

 

 

 


