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         INFORMACJA O ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Nazwa zbioru 

REJESTR MIESZKAŃCÓW I REJESTR ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW - 

EWIDENCJA LUDNOŚCI 

         2. Administrator danych: 

Administrator: Gmina Ożarowice 

Regon: 276258954 

Miejscowość: Ożarowice 

Ulica: Dworcowa 

Województwo: śląskie 

Gmina: Ożarowice 

Kod pocztowy: 42-625 

nr budynku: 15 

Powiat: tarnogórski 

Poczta: Ożarowice 

         3. Przedstawiciel Administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych: n/d 

         4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych: 

Administrator danych powierzył w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie 

danych innemu podmiotowi (art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych): n/d 

         5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych: 

Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących 

Przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa: 

ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2016.722 t.j.) 

Przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest 

jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na 

żądanie osoby, której dane dotyczą 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych 

dla dobra publicznego 



Przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów 

realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie 

nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą 

         6. Cel przetwarzania danych w zbiorze: 

Realizacja ustawowo określonych zadań w zakresie rejestracji ustawowo określonych 

danych identyfikacyjnych tożsamości oraz status administracyjno-prawny mieszkańców 

gminy Ożarowice. Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa 

         7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze: 

osoby fizyczne 

         8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze: 

numer PESEL 

nazwisko i imię (imiona) 

nazwisko rodowe 

imię ojca 

imię i nazwisko rodowe matki 

data i miejsce urodzenia 

adres zamieszkania lub pobytu 

fotografia odzwierciedlającą, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, 

wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o dowód osobisty 

pozostałe dane osobowe zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji 

ludności (Dz. U. 2016.722 t.j.) 

inne dane osobowe, przetwarzanie w zbiorze: 

1. obywatelstwo albo status bezpieczeństwa, 2. imię i nazwisko rodowe oraz numer PESEL małżonka, 

jeżeli został mu nadany; 3. data zawarcia związku małżeńskiego, oznaczenie aktu małżeństwa i urzędu 

stanu cywilnego, w którym został on sporządzony, data rozwodu 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;4. adres i data zameldowania na pobyt stały, 5.  kraj miejsca zamieszkania, 6.  kraj 

poprzedniego miejsca zamieszkania; 7. data wymeldowania z miejsca pobytu stałego; 8. adres i data 

zameldowania na pobyt czasowy oraz data upływu deklarowanego terminu pobytu 9. data wymeldowania z 

miejsca pobytu czasowego, 10. data wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy i wskazanie 

kraju wyjazdu, 11. data powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy, 12. seria, 

numer i data ważności ostatniego wydanego dowodu osobistego obywatela polskiego oraz oznaczenie 

organu wydającego dokument, 13. seria i numer ważności ostatniego wydanego paszportu obywatela 

polskiego; 14. seria, numer i data ważności dokumentu podróży cudzoziemca, a w przypadku 

cudzoziemców, 15. data upływu deklarowanego przez cudzoziemca terminu pobytu, 16. data zgonu albo 

data znalezienia zwłok, numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został 

sporządzony. 

         9. Dane do zbioru będą zbierane: 

od osób, których dotyczą, 

z innych źródeł niż osoba, której dotyczą, 

         10. Dane ze zbioru będą udostępniane: 



Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa 

         11. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane: 

         12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa 

trzeciego: 
 


