
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 (w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) 

 
I. Administratorami Państwa danych osobowych są: 

1) Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 formularz 
kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt - odpowiada w szczególności 
za utrzymanie i rozwój Rejestru Dowodów Osobistych. 

2) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy 
ul. Stefana Batorego 5 – zapewnia w szczególności funkcjonowanie wydzielonej sieci 
umożliwiającej dostęp do Rejestru Dowodów Osobistych oraz personalizuje dowody osobiste. 

3) Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego mający siedzibę w Nowym Mieście Lubawskim 
(13-300) przy ul. Rynek 1, tel. 56/472-96-10, fax. 56/474-27-14, e-mail: 
urzad@umnowemiasto.pI – odpowiada w szczególności za dostęp z poziomu gminy do 
Rejestru Dowodów Osobistych, za wprowadzanie w czasie rzeczywistym danych do Rejestru 
Dowodów Osobistych w zakresie, o którym mowa w art. 55 ust. 6 pkt 1  ustawy z dnia 6 
sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych oraz za ogół dokumentów w postaci papierowej lub 
w postaci elektronicznej sporządzonych w związku z wydawaniem dowodu osobistego 
zarówno przez wnioskodawców, jak i przez organy administracji publicznej, 
przechowywanych w siedzibie organu gminy. 

 
II. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: 

1) Administrator - Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się 
Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby 
administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych. 

2) Administrator - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony 
danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@mswia.gov.pl lub 
pisemnie na adres siedziby administratora. 

3) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Burmistrza Nowego Miasta 
Lubawskiego - korespondencję można kierować na adres e-mail:iod@umnowemiasto.pl. 

 

III. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 
6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, a w szczególności związanych z: 

1) wydaniem Pani/Panu dowodu osobistego, 

2) wymianą i unieważnieniem Pani/Pana dowodu osobistego, 

3) wydaniem zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu Pani/Pana dowodu osobistego, 

4) wydaniem zaświadczenia zawierającego pełny odpis Pani/Pana danych, o których mowa 
w art. 56 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 7 i 8, przetwarzanych przez organ w Rejestrze Dowodów 
Osobistych. 

 

IV. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: 
Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mają wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie 
ustawy o dowodach osobistych m.in. organy prokuratury, organy Policji, inne podmioty w zakresie 
niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych, a także inne podmioty – 
jeżeli wykażą w tym interes prawny. 

 
V. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
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Pani/Pana dane osobowe dotyczące wydanych dowodów tożsamości, które zostały skradzione, 
przywłaszczone, utracone lub unieważnione będą przekazywane do Systemu Informacyjnego 
Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym 
Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem 
Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji. 
 
VI. Okres przechowywania danych osobowych: 
Zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. danych zgromadzonych w Rejestrze 

Dowodów Osobistych nie usuwa się. 

VII. Przysługujące prawo: 
Przysługuje prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, 
a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka np. danych  dzieci. 

 
VIII. Prawo wniesienia skargi: 
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy 
lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Organem nadzorczym na terenie  
Rzeczpospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 
IX. Źródło pochodzenia danych osobowych: 
Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy: 
- organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty, 
- ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty. 

 
X. Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych osobowych. 
Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych. 
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