LP.

2.

Nazwa czynności przetwarzania

Dokonanie czynności materialno-technicznej związanej
z obowiązkiem meldunkowym

Jednostka organizacyjna
(departament, dział itp.)

Urząd Stanu Cywilnego

Cel przetwarzania

Dane osoby będą przetwarzane w celu:
rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na:
- zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
- wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
Art.. 30 ust. 1 pkt - zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski
b
uzyskania zaświadczenia o "danych własnych" zgromadzonych w rejestrze
PESEL
usunięcia niezgodności danych

Kategorie osób

Kategorie danych

Art.. 30 ust. 1 pkt
Wnioskodawca
c
Nazwisko i imię (imiona); nazwisko rodowe; imiona i nazwiska rodowe
rodziców; data urodzenia; miejsce urodzenia; stan cywilny; oznaczenie aktu
urodzenia i urzędu stanu cywilnego, w którym został on sporządzony; płeć;
numer PESEL; obywatelstwo albo status bezpaństwowca; imię i nazwisko
rodowe oraz numer PESEL małżonka, jeżeli został mu nadany; data
zawarcia związku małżeńskiego, oznaczenie aktu małżeństwa i urzędu stanu
cywilnego, w którym został on sporządzony, data rozwiązania związku
małżeńskiego, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który rozwiązał
małżeństwo, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który ustalił nieistnienie
małżeństwa, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który unieważnił
małżeństwo, data zgonu małżonka albo data znalezienia jego zwłok,
oznaczenie jego aktu zgonu i urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt
został sporządzony; adres i data zameldowania na pobyt stały; kraj miejsca
Art.. 30 ust. 1 pkt zamieszkania; kraj poprzedniego miejsca zamieszkania; data wymeldowania
c
z miejsca pobytu stałego; adres i data zameldowania na pobyt czasowy oraz
data upływu deklarowanego terminu pobytu; data wymeldowania z miejsca
pobytu czasowego; data wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
trwającego dłużej niż 6 miesięcy i wskazanie kraju wyjazdu; przewidywany
okres pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej
niż 6 miesięcy; data powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej
Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy; seria, numer i data ważności
ostatniego wydanego dowodu osobistego obywatela polskiego oraz
oznaczenie organu wydającego dokument; seria, numer i data ważności
ostatniego wydanego paszportu obywatela polskiego; seria, numer i data
ważności ważnego dokumentu podróży cudzoziemca lub innego ważnego
dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo; status
cudzoziemca; data zgonu albo data znalezienia zwłok, numer aktu zgonu i
oznaczenie urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 z póżn. zm. /

Źródło danych
Od osób, których dane dotyczą; Rejestr PESEL.
Planowany termin
usunięcia
Art.. 30 ust. 1 pkt Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.
kategorii danych
f
Inna dokumentacja - zgodnie z kategorią archiwalną.
(jeżeli jest to możliwe)
Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul.
Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru PESEL,
Nazwa
współadministratora Art.. 30 ust. 1 pkt
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w
i dane kontaktowe
a
Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za
(jeśli dotyczy)
kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków
określonych w ustawie.
Nazwa podmiotu
Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania
przetwarzającego
Art.. 30 ust. 1 pkt
udostępnienia danych. mający siedzibę w Warszawie (02-678) przy ul.
i dane kontaktowe
d
Smyczkowej 10
(jeśli dotyczy)

Kategorie odbiorców
(innych niż podmiot
przetwarzający)

Dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami
ustawy o ewidencji ludności podmiotom: 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
Art.. 30 ust. 1 pkt organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom
d
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; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes
prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania
zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach.

Nazwa systemu lub oprogramowania

ŹRÓDŁO - aplikacja do obsługi Systemu Rejestrów Państwowych (SRP)

Transfer do kraju trzeciego lub
org międzynarodowej

Ochrona budynku przez firmę ochroniarską, kodowany dostęp do budynku i
okratowanie drzwi wejściowych do budynku, czujki przeciwpożarowe,
Ogólny opis
okratowanie okien, zamykanie poszczególnych pomieszczeń na klucze,
technicznych i
zamykanie szaf na klucze, indywidualne karty kryptograficzne do aplikacji
organizacyjnych
Art.. 30 ust. 1 pkt
"ŹRÓDŁO", upoważnienia do przetwarzania danych wejście do bazy danych
środków
g
bezpieczeństwa
zawartych w komputerach kodowane, karty kryptograficzne wraz z
zgodnie z art. 32 ust. 1
pieczątkami i kluczami do szaf przechowywane w sejfie, Komplet kluczy do
(jeżeli jest to możliwe)
budynku, sejfu i poszczególnych pomieszczeń pobierany i zdawany na
portiernię za pokwitowaniem
DPIA
nie dotyczy
(jeśli tak, lokalizacja raportu)
Transfer do kraju
trzeciego lub
organizacji
Art. 30 ust. 1 pkt
nie dotyczy
międzynarodowej
e
(nazwa kraju i
podmiotu)
Jeśli transfer i art.
49 ust. 1 akapit
drugi Art. 30 ust. 1 pkt
nie dotyczy
dokumentacja
e
odpowiednich
zabezpieczeń

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 Kosinska, Bożena Zawadzka, Katarzyna
Olkowska

