…………………………..…………………

Niebylec, dnia ………………….. r.

( imię i nazwisko wnoszącego podanie)

……………………………………..…………………
(miejsce zamieszkania- kod, miejscowość, ulica, nr domu)
…………………………………..

Urząd Stanu Cywilnego
w Niebylcu

WNIOSEK
Proszę o wydanie odpisu aktu: skróconego, zupełnego, wielojęzycznego (* właściwe podkreślić)
I. AKTU URODZENIA:
…………………………………………………………………………….…………………..….……….
(imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia PESEL)

……………………………………………………………………………………………….…………..
(imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia PESEL)

………………………………………………………………………………………………….………..
(imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia PESEL)

II. AKTU MAŁŻEŃSTWA:
…………………………………………………………………………….……………….…………….
(imię i nazwisko, data i miejsce ślubu PESEL)

……………………………………………………………………………………………….…………..
(imię i nazwisko, data i miejsce ślubu PESEL)

III. AKTU ZGONU:
…………………………………………………………………………….…………………………….
(imię i nazwisko, data i miejsce zgonu PESEL)

…………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko, data i miejsce zgonu PESEL)

STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA : akt własny, brat, siostra, matka , ojciec , mąż, żona, córka, syn, babka,
dziadek, wnuk, pełnomocnik, inny ………….

Powyższy dokument jest potrzebny do celów: (* właściwe podkreślić)
1a) zasiłek alimentacyjny
1c) zasiłek rodzinny, socjalny
1g) nauki, szkolnictwa
1f) zatrudnienia
1b) emerytury, renty
- dowodu tożsamości ,paszportu
- spadku
- rozwodu
- sprawa osobista

..........................................................
(podpis wnioskodawcy)

Opłata skarbowa: odpis skrócony – 22 zł, odpis zupełny – 33 zł

-Verte-

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Kto wykorzystuje dane: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Niebylcu Kontakt: Niebylec 170, 38-114
Niebylec Pytania, wnioski, kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@niebylec.com.pl
Cel wykorzystania: sporządzenie aktu urodzenia dziecka, aktu małżeństwa oraz aktu zgonu; przyjęcie
oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacja wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa;
przyjęcie oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem
małżeństwa; przyjęcie oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia;
przyjęcie oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi
albo nosiłoby ich wspólne dziecko; przyjęcie oświadczeń o zmianie imienia lub imion; wydanie zaświadczenia o
stanie cywilnym; wydanie odpisu aktu stanu cywilnego; wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za
granicą; wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego; wydanie zaświadczenia o
nieposiadaniu księgi stanu cywilnego; sprostowanie, uzupełnienie lub unieważnienie aktu stanu cywilnego;
realizacja wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu
cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie, małżeństwo lub zgon za granicą; realizacja
wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 Ustawy z dnia 25
lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy; realizacja wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych
sakramentach; realizacja wniosku o zmianę imienia lub nazwiska; dołączenie do aktu stanu cywilnego wzmianki
dodatkowej lub zamieszczenie przypisku przy akcie wydania dokumentów z akt zbiorowych; zameldowanie oraz
nadanie numeru PESEL.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o
aktach stanu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska. Dane
osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.
Przysługujące prawa: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uwaga: Realizacja praw następuje na zasadach
określonych w RODO i przepisach krajowych. Polityka prywatności: www.niebylec.pl oraz www.bip.niebylec.pl,
zakładka „Ochrona danych osobowych (RODO)”

