Księga Rejestrowa
Załącznik do „Rejestru Zbiorów” nr 1 zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 2015-07-28

Nowy wpis / aktualizacja / wykreślenie
1.

Numer kolejny wpisu lub numer wersji księgi rejestrowej
20

2.

Data wpisu, data aktualizacji treści wpisu albo data wykreślenia wpisu
2015-07-28

3.

Nazwa zbioru danych
Akta Urzędu Stanu Cywilnego (księgi urodzeń, zgonów, zaślubin)

4.

Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania
oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki, jeżeli został mu nadany
Nazwa Administratora Danych: Gmina Nadarzyn
Adres siedziby Administratora Danych: Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn
Nr Identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki: 013269195

5.

Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a
ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia
takiego podmiotu
Nazwa przedstawiciela Administratora Danych Nie dotyczy
Adres Siedziby przedstawiciela Administratora Danych Nie dotyczy

6.

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na
podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w
przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi
Nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: SYGNITY S. A.
Adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych: Aleje Jerozolimskie 180, 02-486
Warszawa

7.

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych;
Przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z
przepisu prawa. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 594),
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze
zmianami), Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 ze
zmianami).

8.

Cel przetwarzania danych w zbiorze
Wypełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

9.

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze;
Mieszkańcy, wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, przedstawiciele ustawowi, a także osoby,
które wykażą interes prawny.

10.

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze
Nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu

, numer ewidencyjny PESEL, seria i numer dowodu osobistego, , numer telefonu, nazwisko, imię
(imiona) i płeć dziecka, miejsce i datę urodzenia dziecka, nazwiska, nazwiska rodowe rodziców, miejsce
zamieszkania każdego z rodziców w chwili urodzenia się dziecka, płeć, nazwisko, imię i miejsce
zamieszkania zgłaszającego, numer aktu urodzenia i USC sporządzającego akt, dane zawarte w
zgłoszeniu urodzenia dziecka, informacje dotyczące źródła utrzymania matki i ojca dziecka, nazwiska i
imiona osób zawierających małżeństwo, nazwisko panieńskie, nazwisko z poprzedniego małżeństwa
star cywilny, miejsce i datę zawarcia małżeństwa, nazwiska i imiona świadków, nazwisko (nazwiska)
które będą nosić osoby zawierające małżeństwo po jego zawarciu, oraz nazwisko, które będą nosić
dzieci zrodzone z tego małżeństwa, numer aktu małżeństwa i USC sporządzającego akt, informacje
zawarte w zezwolenie na zawarcie małżeństwa, godzina oraz miejsce zgonu lub znalezienia zwłok,
okoliczność znalezienia zwłok, przypuszczalny rok urodzenia zmarłego, znaki szczególne zmarłego, opis
odzieży oraz innych przedmiotów znalezionych przy zmarłym, nazwisko, imię (imiona) oraz nazwisko
rodowe małżonka osoby zmarłej, stan cywilny, nazwiska rodowe i imiona rodziców zmarłego, nazwisko,
imię (imiona) miejsce zamieszkania osoby zgłaszającej zgon, dane dotyczące szpitala lub zakładu,
adnotacje o rozwodzie, separacji oraz o zniesieniu separacji, data rozwiązania małżeństwa, oznaczenie
sądu i numer orzeczenia, data i numer orzeczenia sądu ustalającego ojcostwo, zaprzeczającego
ojcostwo, orzekającego przysposobienie, adopcję, data unieważnienia aktu małżeństwa, urodzenia,
zgonu, oznaczenie sądu orzekającego i numer orzeczenia. Innych orzeczeń wydanych w postępowaniu
sądowym lub administracyjnym.
11.

Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru
są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane
dotyczą
Od osób, których dotyczą

12.

Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze
zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie
przepisów prawa
Nie dotyczy

13.

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być
przekazywane
Nie dotyczy

14.

Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego
Nie dotyczy

15.

Wzmianka o wykreśleniu wpisu
Nie dotyczy

16.

Uwagi
Uwag brak.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

