Klauzula informacyjna:

Administrator Pani/Pana danych

Administratorami są:
• Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul.
Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
• Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w
Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za
kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego
oraz zmiany imienia i nazwiska
W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych
zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód
osobisty jest: Wójt Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4; 26-315 Poświętne

Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz
kontaktować się pod adresem:
Minister Cyfryzacji: iod@mc.gov.pl
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: iod@mswia.gov.pl
Urząd Gminy Poświętne: inspektor@cbi24.pl

Cele przetwarzania
• wydanie dowodu osobistego.
• unieważnienie dowodu osobistego z
powodu:
- zgłoszenia utraty lub uszkodzenia
dowodu,
- zmiany danych zawartych w
dowodzie,
- upływu terminu ważności dowodu,
- utraty obywatelstwa polskiego lub
zgonu.

Podstawa prawna
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
· Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 stycznia
2020 r w sprawie wzoru dowodu osobistego i trybu postępowania w
sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia,
unieważnienia i zwrotu

Odbiorcy danych

• W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe
będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów
MSWiA
• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia

Przekazanie danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej

Pani/Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego
(skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu
Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale
Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen
oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane
za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego
prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.

Przysługujące Pani/Panu prawa

• Prawo żądania dostępu do danych
• Prawo żądania sprostowania danych
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Źródło pochodzenia danych

Obowiązek podania danych

Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są
przez następujące organy:
• organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,
• ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje
dowód osobisty
Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o
dowodach osobistych.

