
 
LP. 1. 

Nazwa czynności przetwarzania Wydanie/wymiana/unieważnienie dowodu osobistego 

Jednostka organizacyjna  
(departament, dział itp) Urząd Stanu Cywilnego 

Cel przetwarzania Art.. 30 ust. 1 pkt 
b 

1. Wydanie dowodu osobistego, 
2. Unieważnienie  dowodu osobistego z powodu:  
- zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,  
- zmiany danych zawartych w dowodzie, 
- upływu terminu ważności dowodu, 
- utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu. 
3. Uzyskanie zaświadczenia o "danych własnych" zgromadzonych w 
Rejestrze Dowodów Osobistych 

Kategorie osób Art.. 30 ust. 1 pkt 
c Wnioskodawca 

Kategorie danych Art.. 30 ust. 1 pkt 
c 

Numer PESEL; nazwisko i imię (imiona); nazwisko rodowe; imię; imię i 
nazwisko rodowe matki; data i miejsce urodzenia; płeć; obywatelstwo; 
powód ubiegania się o wydanie dowodu osobistego; adres do 
korespondencji, opcjonalnie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu; 
własnoręczny czytelny podpis wnioskodawcy, a w przypadku wniosku 
złożonego w formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowany podpis 
elektroniczny albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP; 
fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego; dane 
dotyczące wniosku o wydanie dowodu osobistego; dane dotyczące dowodu 
osobistego; dane dotyczące utraconych i błędnie spersonalizowanych 
blankietów dowodów osobistych; dane    zawarte    w ogólnokrajowej  
ewidencji  wydanych  i unieważnionych dowodów osobistych dotyczące 
dowodów osobistych wydanych na podstawie wniosków złożonych od dnia 
1 stycznia 2001 r. do dnia 28 lutego 2015 r.; dane o dowodach osobistych 
wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r., zawarte dotychczas w rejestrze 
PESEL. 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych  
(Dz. U.  z 2019 poz. 653) 

Źródło danych Od osób, których dane dotyczą; RDO - Rejestr Dowodów Osobistych. 
Planowany termin 

usunięcia  
kategorii danych  

(jeżeli jest to możliwe) 

Art.. 30 ust. 1 pkt 
f 

Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.  
Inna dokumentacja - zgodnie z kategorią archiwalną. 

Nazwa 
współadministratora 
i dane kontaktowe 

(jeśli dotyczy) 

Art.. 30 ust. 1 pkt 
a 

 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 realizacji obowiązków 
określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych. 

Nazwa podmiotu 
przetwarzającego 
i dane kontaktowe 

(jeśli dotyczy) 

Art.. 30 ust. 1 pkt 
d 

Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, mający siedzibę w 
Warszawie (02-678) przy ul. Smyczkowej 10 

Kategorie odbiorców 
(innych niż podmiot 

przetwarzający) 
Art.. 30 ust. 1 pkt 

d 

Dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach 
osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz 
innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu 
danych.  

Nazwa systemu lub oprogramowania ŹRÓDŁO - aplikacja do obsługi Systemu Rejestrów Państwowych (SRP) 

 Ogólny opis 
technicznych i 

organizacyjnych 
środków 

bezpieczeństwa 
zgodnie z art. 32 ust. 1 
(jeżeli jest to możliwe) 

Art.. 30 ust. 1 pkt 
g 

Ochrona budynku przez firmę ochroniarską, kodowany dostęp do budynku i 
okratowanie drzwi wejściowych do budynku,  czujki przeciwpożarowe, 
okratowanie okien,  zamykanie poszczególnych pomieszczeń na klucze, 
zamykanie szaf na klucze,  indywidualne karty kryptograficzne do aplikacji 
"ŹRÓDŁO", upoważnienia do przetwarzania danych wejście do bazy danych 
zawartych w komputerach kodowane, karty kryptograficzne wraz z 
pieczątkami i kluczami do szaf przechowywane  w sejfie, Komplet kluczy  do 



budynku, sejfu i poszczególnych pomieszczeń pobierany i zdawany na 
portiernię za pokwitowaniem 

DPIA 
(jeśli tak, lokalizacja raportu) nie dotyczy 

Transfer do kraju trzeciego lub 
org

 m
iędzynarodow

ej 

Transfer do kraju 
trzeciego lub 
organizacji 

międzynarodowej 
(nazwa kraju i 

podmiotu)  

Art. 30 ust. 1 pkt 
e 

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. 

Jeśli transfer i art. 
49 ust. 1 akapit 

drugi - 
dokumentacja 
odpowiednich 
zabezpieczeń 

Art. 30 ust. 1 pkt 
e nie dotyczy 

Miejsce przetwarzania Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim – Urząd Stanu Cywilnego – 
Grodzisk Mazowiecki ul. T. Kościuszki 32a 

Odpowiedzialny za przetwarzanie Agnieszka Bielanowska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Grodzisku 
Mazowieckim 

Osoby przetwarzające 
Agnieszka Bielanowska, Marzena Lewandowicz, Ewa Redel, Anna 
Pawłowska-Skrucha, Edyta Kosińska, Bożena Zawadzka, Katarzyna 
Olkowska 

 


