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Wn'iosek O wydanie dowodu osobistego
niania w3 kJrokach

1. WYPEŁNIAJ WIIELKIIvII L!lTlERAIMI

2. Po'ia wyboru zazna«aj iii lub IE
g. Wyp ••ł"iaj kolo •.••m .".arnym lub ni••bi••~kim

1. Dane osoby. która ma otrzymać dowód

NumerPESEL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nazwisko

Imię (iimiona)

Nazwisko rodowe

Data urodzenia [[r~qrTór~rrrrrZyŻni-
er:: dei-rom-H"

Miejsce urodzenia

Obywatelst •.•.o D polskie

Pleć D kobieta D męzczyzna

Dane rodziców

Imię ojca (pierwsze)

Imię matki ~pierw5Ze)

Nazwisko rodowe matki

2., Dane kontaktowe wnioskodawcy

Wpisz poniże] adres do Imresponden~ji.-

Ulica

Numer domu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Numer Iloka'lu 1 1 1 I 1 1 1 1

Kod pocztowy rn -I 1 I 1 Miejsoowo~ć

Numer telefonu I I I I I I I I I I I I I I I I I
et Numer "ie jestobowiqzkowy, ale ułatwi kontakt w sprawie dowodu.

Adres poczty elektroniczne]

CI: Adres poczty eletaroniemej nie jest obowiązkowy, ale ułan..,i kontakt w sprawie dowodu.

D Wvraiam 2,lodę na przekazanie do Irejestru ,danych kontaktowych imieniia, nnwis1ka" numeru PESELoraz:

Dnumeru telefonu komórkowego D adresu poczty elektron'icznej

~ Jeśli W'jlI'"ażaszzgodę na przekazanle danych. zaznacz co najmniej jedno pole wyboru.

Zgodę możesz wvra~ić j2dyniewtedy, gdy składasz wniosek w swolrn imieniu. Przekazani" danych do rej"st~u danych
kontaktowych nie jest obowiązkowe. Mogą oneumożlwlć innym podmiotom (np. urzędom} szvbkl kontakt z toba celem
sprawnego załatwieniia sprawy i poinformowania oię o działaniach, Jakie te podmioty podejmują w twoich sprawach. Zgodę
możesz wycofać w każde] chwili.
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Adres skrzynkl ePUAP

o; Wypełnij, jeśli chcesz otrzymać potwierdzenie złożenia wfliosfw wjormie dokumentu
elektronicznego.

3. Powód ubiegania sili o wydanie dowod'u
Dlpierwszy dowód Dwymiana dowodu bez warstwy elektronicznej

D Emiene denych zawertych wdewedzte D brak mcżllwośclldenrvftkacll l uWllerzytellnlenlalub zlożenla podpisu osobistego

D upływ terminu ważności dowodu

D upływ terminu zawieszenia dowodu

D utrata dowodu

Dzmiana wlzortmku tWiIllfZ'I

D uszkodzenle dowodu

D brak certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfiikatu podpisu osobistego

D kradzież tożsarności

Dwymiana dowodu bez odcisków palców

D reklarnac]a

D inny

5. Cartyfikat podpisu osobi!Otago

miejsce
na fotografię
35)(45 mm

Do wnJosklJdotocz Jedną [otoqroftę,

D Zaznacz, jeśli chcesz mieć oertyfikat podpisu osobistego.

Podpis osobisty umożliwi ci elektroniczne załatwianie spraw unędowych. Przy jego użyciu
moies: t~i ralatwlać e/ektronlczni~ inne sprawy, Jem zg,oilz.1~l~na to druga ~trono.

6.. Oświadczenie, podpis

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywello
oświad~zellia. Potwierdzam, ze dane wymienione w pkt l i a są prawdziwe.

Mi"jscowość

Data rn rna:: dd-rnm-rttr
I I I I I er; 5ktada osoba, krom Ukot'rclyia 12 fu [- podpiS

nie może dotykać ariiprzecina'; ramki.

Wlasnoręczny czyteln-ypodpis wnioskodawcy Własnoręczny podpis osoby 'ub1egająceJ s[ę o wydanEe
dowodu ,osobistego

Adnotacle urzędowe {wypełnia urzędnik)

D::;!inorodz'ic::;!I" op'iokun::ll lub kur atoro, jQllii s;;:kł~d::;awnios;;g,ło; o dowód ~ imigniu dZKł.ck::;!l

lub podopiecznego.

Nazwisko

Imię [lrnlona]

Nazwa} seria i rurmer
dokcmemu lo2samo~1

Sposób ustalenia tożsamości osoby ubiegająoej się o wydanie dowodu.

Odclskl palców D pobrano odciskl palców D nie pobrano odcisków palców
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz.
1781 ze zm.) informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku (REGON: 000530590) z siedzibą przy Rynku

21, 05-140 Serock jest Burmistrz Serocka, wykonujący czynności i zadania wynikające z przepisów prawa. Zadministrato-
rem można skontaktować się pisemnie - kierując korespondencję na adres siedziby administratora.

2) Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących uprawnień, może pani/
Pan kierować do Inspektora Ochrony Danych pisemnie na ADRESSIEDZIBYAdministratora, jak również pod NUMEREM
TELEFONU:227828800 lub poprzez E-MAIL: iod@serock.pl

3) Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadania: ,,[DO/W/l] Wniosek o wydanie dowodu osobistego".
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. 2021 poz. 816 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021
poz. 1000, 1393 i 1978)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu
osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. 2021 poz. 1865)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej
dowodu osobistego (Dz.U. 2019 poz. 400 oraz z 2021 poz. 1831)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. 2020 poz. 1444 ze zm.);
w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa), art. 6 ust. 1lit. e oraz
art. 9 ust. 2 lit. g RODO (wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym oraz sprawowanie władzy publicznej).

4) Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, które są uprawnione, na podstawie obo-
wiązujących przepisów prawa do dostępu do nich oraz ich przetwarzania w zakresie określonym przepisami, w tym pod-
miotom kontrolującym działalność Burmistrza Serocka, stronom i uczestnikom postępowań administracyjnych, podmio-
tom realizującym na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Serocku zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemów telein-
formatycznych, podmiotom zaangażowanym w utrzymanie systemów służących do kontaktu z klientami Urzędu (poczta
elektroniczna, serwis ePUAP).

5) Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z
terminami archiwizacji określonymi na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzia-
łania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 oraz nr 27 poz. 140).

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jeśli zachodzi jedna z okolicz -
ności wskazanych wart. 17 ust. 1 RODO i jeżeli przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne w zakresie wskaza-
nym wart. 17 ust. 3 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych wart. 18 ust. 1 RODO), prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podsta-
wie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 0300.

8) Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawodawczym. W przypadku nie podania przez Panią/
Pana swoich danych osobowych, Administrator nie będzie mógł zrealizować przedmiotowego wniosku.

9) W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w in-
dywidualnych sprawach ani do profilowania osób, których dane są przetwarzane.

10) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospo-
darczym lub do organizacji międzynarodowej.

mailto:iod@serock.pl
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