
 

 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku  
z ustawą z dnia 6 sierpnia roku  o dowodach osobistych) 

 
 

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

 
Administratorami są: 

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – 
odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru. 

1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy 
ul. Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji 
obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych. 

 
W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych 
prowadzonych przez organ ewidencji ludności administratorem jest Gmina Borek Wielkopolski, 
reprezentowana przez  Burmistrza Borku Wielkopolskiego, mająca siedzibę w Borku Wielkopolskim 
(63-810) przy ul. Rynek 1. 

 
DANE KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA 

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres e-mail: 
iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub 
pisemnie na adres administratora. 
 
Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować 
pisemnie na adres siedziby administratora. 
 
Z administratorem - Gminą Borek Wielkopolski, reprezentowaną przez Burmistrza Borku 
Wielkopolskiego, można się skontaktować poprzez e-mail:  sekretariat@borekwlkp.pl lub  pisemnie 
na adres siedziby administratora. 

 
DANE KONTAKTOWE 

INSPEKTORA 
OCHRONY DANYCH 

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan 
skontaktować się poprzez e-mail: iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
 
Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  wyznaczył inspektora ochrony danych, 
z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail: iod@mswia.gov.pl, lub pisemnie na adres 
siedziby administratora. 
 
Administrator - (Gmina Borek Wielkopolski, reprezentowana przez Burmistrza Borku 
Wielkopolskiego) - wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można  kontaktować się we 
wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez e-mail: 
 iod@comp-net.pl   
 
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

 
 

CELE 
PRZETWARZANIA  

I PODSTAWA 
PRAWNA 

 
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:  

• wydania Pani/Panu dowodu osobistego.  

• unieważnienia Pani/Pana dowodu osobistego z powodu: 
-  zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,  
-  zmiany danych zawartych w dowodzie,  
-  upływu terminu ważności dowodu,  
-  utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu.  

• uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych  
w Rejestrze Dowodów Osobistych  

 
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o dowodach osobistych. 
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