F-1/USC (13)

Strzegom, dnia ……………………..……………..

………………………………………………
(imię i nazwisko)

……………………………………………..
(adres zamieszkania)

…………………………………………….
…………………………………………….
(numer telefonu do kontaktu )

Urząd Stanu Cywilnego
Rynek 38
58-150 Strzegom
Proszę o wydanie odpisu skróconego - zupełnego aktu*:
URODZENIA (nazwisko i imiona osoby, której akt dotyczy, data i miejsce urodzenia)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
MAŁŻEŃSTWA (nazwiska i imiona osób, których akt dotyczy, data zawarcia małżeństwa)
……………………………………………………………………………………………………………………………..……….…………………
ZGONU (nazwisko i imiona osoby zmarłej, data zgonu)
………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
Dokument potrzebny jest do celów: emerytalno-rentowych, spadkowych, alimentacyjnych,
paszportowych, meldunkowych, wymiany dowodu osobistego, zawarcia małżeństwa, innych
……………………………………………......................................................................................................................................................
Pokrewieństwo wnioskodawcy do osoby, której dotyczy wydawany odpis:
………………………………………………………………………………………………………………….……………………..…………….

……………………………………………

*niewłaściwe skreślić

Forma odbioru dokumentu: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
odbiór osobisty**
odbiór za pośrednictwem poczty/ gońca

(czytelny podpis wnioskodawcy)

OPŁATA SKARBOWA:
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej czynność podlega opłacie skarbowej w wysokości 22 zł odpis skrócony,
33 zł odpis zupełny. Natomiast dla celów o których mowa w art. 2 ust.1 ustawy czynność nie podlega opłacie skarbowej lub może być
zwolniona z opłaty skarbowej zgodnie z załącznikiem wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia - rubryka 4.
Opłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu p. 11 (parter prawe skrzydło) lub na rachunek bankowy Gminy Strzegom
Santander Bank Polska S.A. O/Strzegom 81 1090 2343 0000 0005 9800 0229.
**Pouczenie:
• Wnioskodawca zobowiązany jest do odbioru pisma w dniu ustalonym przez tut. urząd. Dokument nie odebrany w ustalonym dniu zostanie
przesłany na adres Wnioskodawcy.
• Jeżeli Wnioskodawca zamierza dokonać odbioru dokumentu przez upoważnioną osobę, to osoby powinna przedstawić stosowne
pełnomocnictwo do odbioru dokumentu.

Potwierdzam odbiór aktu …………………………………………………………….
(data i podpis wnioskodawcy)

Wydano dnia …………………………………………… r. Odpis skrócony/zupełny aktu zgodnie z księgą stanu cywilnego
Nr ……………………………… podpis wydającego odpis ………………………………………………..

www.bip.strzegom.pl
Formularz aktualny na dzień 26.02.2021r.
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1 z późn. zm.)
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Urząd Miejski w Strzegomiu reprezentowany przez Burmistrza Strzegomia z
siedzibą Urząd Miejski Rynek 38, 58 – 150 Strzegom.
2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu jest Pan Tomasz Wadas.
Kontakt do inspektora ochrony danych adres e-mail: iodo@amt24.biz
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji wniosku o wydanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO oraz art. 45 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat, od ostatecznego zakończenia sprawy.
5. Ma Pani/Pan prawo do:
- dostępu do treści swoich danych;
- żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych;
- żądania ograniczenia przetwarzania;
- wniesienia sprzeciwu;
- cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeśli dokonuje się ono na podstawie dobrowolnej zgody (nie wpływa to
wszakże na legalność przetwarzania danych między udzieleniem zgody a jej cofnięciem).
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja
2018 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1781).
7. Urząd Miejski w Strzegomiu nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w formie profilowania.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie imię, nazwisko i adres zamieszkania jest obligatoryjne. Nie
podanie ww. danych skutkować będzie brakiem wydania odpisu aktu stanu cywilnego.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Burmistrz Strzegomia
Zbigniew Suchyta

Oświadczenie wnioskodawcy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie numeru telefonu do
celów kontaktowych
TAK

NIE
………………………………..……….………
(data i podpis składającego wniosek)

www.bip.strzegom.pl
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