
           ..........................., dnia ................................... 
 

------------------------------------------------------------- 
(nazwisko i imię) 

 

------------------------------------------------------------- 
(kod pocztowy - miejscowość) 

 

------------------------------------------------------------- 
(ulica nr domu, mieszkania) 

 
--------------------------------------------------------------------------- 

(nr dokumentu tożsamości)  

           Do  

Urzędu Stanu Cywilnego 

           w ____________________ 

      

 
Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego 

 

Zwracam się o sprostowanie __________________ Nr ____________________________________  

sporządzony w USC __________________________  w ten sposób, że zamiast błędnie wpisanego 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

Proszę o wydanie odpisu zupełnego aktu. 

 
 
______________________________ 

                  (podpis) 

 
 

Adnotacje Kierownika USC 

 

Akt sprostowano na podstawie:  _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

Opłata skarbowa: 39.00 zł.  

 

Rodo >>> 

 



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. informuję, iż: 

Administrator danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Pszczew                                   

 ul. Rynek 13, kod pocztowy 66-330, e-mail: urzad@pszczew.pl,  tel. 95 749 23 10  

 

Inspektor ochrony danych: 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy  siedzibą w Pszczewie: Marek Minge 95 743 

23 20; e- mail:  usc@pszczew.pl  

 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu dopełnienia obowiązków określonych 

w przepisach prawa na podstawie: 

- aktach stanu cywilnego ( t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 2064 ze zm.) 

-ustawy z dnia  17 października 2008r.   o zmianie imienia i nazwiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 

10). 

-ustawy  z dnia 16 października 1992r. o orderach i odznaczeniach (t. j. Dz. U.  z 2016r. poz. 475 ze zm.). 

-art. 37-39 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 z 27.11.2003r. (Dz.U.UE.L.2003.338.1) oraz art. 1145-

1147 ustawy z dnia 17 listopada 1964r.  

-Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz.U.  z 2016r. poz. 1822 ze zm.). 

- Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( t. j. Dz.U. 2017r. poz. 682). 

 

Okres przechowywania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 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. 

 

Prawo dostępu do danych osobowych: 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia 

oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych, 

 

Odbiorcy danych: 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa np. 

ZUS, KRUS, policja, prokuratura, komornik sądowy, Powiatowy Urząd Pracy,  

 

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla potrzeb jego 

realizacji. 

 

 
 

…………………………….……………………………………………………... 
           potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną 
 
 


