1) Nazwa zbioru danych:
REJESTRACJA STANU CYWILNEGO
2) Administrator danych:
Wojewoda Podlaski, 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3, REGON: 000514213
3) Przedstawiciel Administratora danych:
nie dotyczy
4) Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie
art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania:
nie dotyczy
5) Podstawa prawna upowaŜniająca do prowadzenia zbioru danych:
- art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U.
z 2017r., poz. 682),
- art. 34 i art. 35 w związku z art. 5 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1506 z późn. zm.)
6) Cel przetwarzania danych w zbiorze:
Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa. Dane ze zbioru będą słuŜyć
badaniom statystycznym.
7) Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Obywatele polscy, cudzoziemcy.
8) Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- nazwiska i imiona,
- imiona rodziców,
- data urodzenia,
- adres zamieszkania lub pobytu,
- numer ewidencyjny PESEL,
- seria i numer dowodu osobistego,
- miejsce urodzenia,
- nazwisko z poprzedniego małŜeństwa,
- nazwisko rodowe,
- data i miejsce zawarcia małŜeństwa,
- data i oznaczenie aktu: urodzenia, małŜeństwa, zgonu,
- data i miejsce zgonu,
- nazwisko, imię, adres osoby zgłaszającej zgon,
- płeć,
- stan cywilny,
- dane dotyczące rodziców, współmałŜonka i jego rodziców,
- data uniewaŜnienia aktu małŜeństwa, urodzenia, zgonu,
- zmiana imienia i nazwiska,
- data i numer orzeczenia sądu ustalającego ojcostwo, zaprzeczającego ojcostwo,
przysposabiającego dziecko,
- adnotacje o rozwodzie

 Zbiór nie zawiera danych określonych w art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych
osobowych (danych wraŜliwych).
 Zbiór zawiera następujące dane określone w art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych
osobowych (dane wraŜliwe):
- dane dotyczące orzeczeń wydanych w postępowaniu administracyjnym
9) Sposób zbierania danych do zbioru:
 od osób, których dane dotyczą
 z innych źródeł niŜ osoba, której dane dotyczą
10) Sposób udostępniania danych ze zbioru:
 podmiotom i osobom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
 podmiotom i osobom innym, niŜ uprawnione na podstawie przepisów prawa
11) Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być
przekazywane:
nie dotyczy
12) Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
nie dotyczy
13) Data wpisu zbioru danych do rejestru ABI:
20.12.2017 r.
14) Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących zbioru danych:
20.12.2017 r.

