LP.

3.

Nazwa czynności przetwarzania

Postępowanie z aktami stanu cywilnego

Jednostka organizacyjna
(departament, dział itp.)

Urząd Stanu Cywilnego

Cel przetwarzania

Dane mogą być przetwarzane w celu:
- sporządzenia aktu urodzenia dziecka
- sporządzenia aktu małżeństwa
- sporządzenia aktu zgonu
- przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie
zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa
- przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska
noszonego przed zawarciem małżeństwa
- przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy
sporządzaniu aktu urodzenia
- przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie
nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko
- przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion
- wydania zaświadczenia o stanie cywilnym
- wydania odpisu aktu stanu cywilnego
- wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą
Art.. 30 ust. 1 pkt - wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu
b
cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego
- sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego
- realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na
podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych
dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą
- realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem
terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy
- realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach
- realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.
- dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub
zamieszczenia przypisku przy akcie
- wydania dokumentów z akt zbiorowych
- zameldowania
- nadania numeru PESEL.
Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w
rejestrze PESEL.

Kategorie osób

Kategorie danych

Art.. 30 ust. 1 pkt
Wnioskodawca
c
nazwiska i imiona; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce urodzenia; adres
zamieszkania lub pobytu; miejsce pracy; zawód; wykształcenie; seria i numer
dowodu osobistego; numer PESEL; numer telefonu; płeć; nazwisko rodowe;
nazwisko i nazwisko rodowe rodziców; data urodzenia rodziców; miejsce urodzenia
rodziców; miejsce zamieszkania rodziców; nazwisko, imię oraz miejsce zamieszkania
osoby zgłaszającej urodzenia; stan cywilny; data i miejsce zawarcia związku
Art.. 30 ust. 1 pkt
małżeńskiego; nazwisko noszone po zawarciu związku małżeńskiego przez
c
mężczyznę, kobietę i dzieci; nazwisko i imię świadków osób zatwierdzających
małżeństwo; data, godzina i miejsce zgonu; data, godzina i miejsce znalezienia
zwłok; nazwisko, imiona i nazwisko rodowe współmałżonka, małżonka osoby
zmarłej; nazwisko i mię, miejsce zamieszkania osoby zgłaszającej zgon; numer aktu
urodzenia, małżeństwa, zgonu i nazwa USC sporządzającego akt; przynależność
wyznaniowa; stan zdrowia; inne orzeczenia wydane w postępowaniu sądowym

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2224.)

Podstawa prawna

Źródło danych

Ustawa z dnia 17 października 2008 r.
o zmianie imienia i nazwiska
(Dz. U. z 2016 r. poz. 10 ze zm.)
Od osoby, której dane dotyczą, Rejestr Stanu Cywilnego, rejestr PESEL

Planowany termin
usunięcia
Art.. 30 ust. 1 pkt
kategorii danych
f
(jeżeli jest to możliwe)

Nazwa
współadministratora
i dane kontaktowe
(jeśli dotyczy)

Nazwa podmiotu
przetwarzającego
i dane kontaktowe
(jeśli dotyczy)
Kategorie odbiorców
(innych niż podmiot
przetwarzający)

Art.. 30 ust. 1 pkt Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w
a
Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za
kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz
zmiany imienia i nazwiska
Art.. 30 ust. 1 pkt Minister Cyfryzacji
d
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu
Art.. 30 ust. 1 pkt cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w
d
ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także
służby.

Nazwa systemu lub oprogramowania

Ogólny opis
technicznych i
organizacyjnych
Art.. 30 ust. 1 pkt
środków
g
bezpieczeństwa
zgodnie z art. 32 ust. 1
(jeżeli jest to możliwe)
DPIA
(jeśli tak, lokalizacja raportu)
Transfer do kraju trzeciego lub org.
międzynarodowej

Transfer do kraju
trzeciego lub
organizacji
międzynarodowej
(nazwa kraju i
podmiotu)
Jeśli transfer i art. 49
ust. 1 akapit drugi dokumentacja
odpowiednich
zabezpieczeń

Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego
kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:
1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego
dotyczące aktu urodzenia;
2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu
cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.
Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul.
Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

ŹRÓDŁO - aplikacja do obsługi Systemu Rejestrów Państwowych (SRP), w
tym Bazy Usług Stanu Cywilnego (BUSC
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.
nie dotyczy

Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do
Art. 30 ust. 1 pkt
państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną
e
jest Rzeczpospolita Polska.

Art. 30 ust. 1 pkt
nie dotyczy
e

Miejsce przetwarzania

Urząd Stanu Cywilnego w Grodzisku Mazowieckim ul. Kościuszki 32a

Odpowiedzialny za przetwarzanie

Agnieszka Bielanowska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Osoby przetwarzające

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

