
Rejestr Danych Kontaktowych

Podstawa prawna:

1. Ustawa  z  dnia  16  października  2019  r.  o  zmianie  ustawy  o  informatyzacji  działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019,
poz. 2294).

Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek.

2. Dowód osobisty lub paszport, 

3. telefon komórkowy  – jeśli potwierdzasz dane w RDK przy urzędniku. Dostaniesz na niego
SMS-a. Jeśli  będziesz chciał  potwierdzić  także adres e-mail,  potrzebny Ci  będzie również
dostęp do konta pocztowego. 

Opłaty: 

Usługa jest bezpłatna.

Termin i sposób załatwienia: 

1. Jeśli wpisujesz lub zmieniasz dane kontaktowe – będą one dostępne w RDK od razu po ich
potwierdzeniu kodem.  

2. Jeśli  usuwasz dane – zostaną one usunięte natychmiast. Nie musisz ich potwierdzać (nie
dostaniesz żadnego kodu potwierdzającego).

Ogólne informacje na temat rejestru:

• Rejestr Danych Kontaktowych jest rejestrem dobrowolnym opartym o decyzję obywatela.
• Rejestr  Danych  Kontaktowych  powstał  w  celu  usprawnienia  komunikacji  pomiędzy

administracją publiczną a osobami fizycznymi, które przekażą swoje dane do RDK.
• Urzędnicy  dzięki  udostępnionym  w  RDK  danym  kontaktowym,  będą  mieli  możliwość

poinformowania obywatela o stanie prowadzonej sprawy.
• Dostęp  do  danych  w  RDK  ma  administracja  publiczna  oraz  inne  instytucje  wskazane

w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji  działalności  podmiotów realizujących
zadania publiczne, z późn. zmianami.

• Podmioty którym w drodze decyzji udostępnia się dane z RDK to w szczególności:
1) podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy o informatyzacji tj.:

  organy administracji rządowej (np. wszyscy ministrowie),
  organy kontroli państwowej i ochrony prawa (np. NIK, Rzecznik Praw Obywatelskich, ale

też Krajowa Rada Radiofonii i TV),
  sądy, jednostki organizacyjne prokuratury,
  jednostki samorządu terytorialnego i ich organy;
  samodzielne  publiczne  zakłady  opieki  zdrowotnej  oraz  spółki  wykonujące  działalność

leczniczą  w  rozumieniu  przepisów  o  działalności  leczniczej  (osoby  fizyczne  lub  prawne
w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą - katalog zamknięty, ale bardzo szeroki
przykładowo:  instytuty  badawcze,  fundacje  i  stowarzyszenia,  których celem statutowym
jest  wykonywanie  zadań  w  zakresie  ochrony  zdrowia  i  których  statut  dopuszcza
prowadzenie działalności leczniczej),

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  Narodowy Fundusz Zdrowia,
  państwowe lub samorządowe osoby prawne, utworzone na podstawie odrębnych ustaw



w celu realizacji zadań publicznych,
  uczelnie (państwowe i prywatne);

2) jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe tj.
  jednostki  organizacyjne  sektora  finansów  publicznych  nieposiadające  osobowości

prawnej,  które  pokrywają  swoje  wydatki  bezpośrednio  z  budżetu,  a  pobrane  dochody
odprowadzają  na  rachunek  odpowiednio  dochodów  budżetu  państwa  albo  budżetu
jednostki  samorządu  terytorialnego  np.  urzędy  statystyczne,  jednostki  wojskowe,  domy
pomocy społecznej,

• zakład  budżetowy  np.  samorządowy  zakład  budżetowy  odpłatnie  wykonujący  zadania
samorządu i pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych np.: państwowe
przedszkole, żłobek, ośrodki sportowe, domy kultury.
3)  podmioty,  o  których  mowa  w  art.  19c,  jeżeli  zawarły  porozumienie  z  ministrem
właściwym do spraw informatyzacji i tu katalog ograniczony jest treścią art. 19c (warunkami
pod jakimi  Minister  może zawrzeć  porozumienie)  np.  Kancelaria  Prezydent  RP,  Dyrekcje
Lasów  Państwowych,  GOPR,  służby,  PWPW,  przedsiębiorstwa  państwowe  (np.  Zakłady
Przemysłu  Metalowego  „H.  Cegielski”  w  Poznaniu,  Stocznia  Szczecińska  im.  Adolfa
Warskiego czy Polskie Koleje Państwowe), ale także spółki prawa handlowego.
4) organy wyborcze;
5) Polski Czerwony Krzyż– w zakresie danych osób poszukiwanych lub poszukujących,
Warunkiem koniecznym uzyskania dostępu jest realizacja na rzecz osób fizycznych usług
i zadań publicznych.

• Dane w RDK nie są udostępniane żadnym firmom prywatnym. Za bezpieczeństwo danych
odpowiada Administrator RDK.

• Administratorem danych przetwarzanych w rejestrze  danych kontaktowych jest  minister
właściwy do spraw informatyzacji.

• Rejestr  Danych  Kontaktowych  (RDK)  jest  jednym  z  modułów  Systemu  Rejestrów
Państwowych (SRP), do którego dostęp odbywa się za pomocą aplikacji Źródło.

• Każdy  obywatel  będzie  mógł  pozostawić  swoje  dane  kontaktowe  na  dwa  sposoby  –
w urzędzie lub samodzielnie poprzez stronę www.gov.pl.

• Dane kontaktowe w rejestrze RDK będzie można:
- przekazać,
- zaktualizować,
- usunąć.

• Aby  dane  kontaktowe  znalazły  się  w  RDK,  osoba  uprawniona  musi  potwierdzić  je
specjalnym kodem

• potwierdzającym. Otrzymuje go SMS-em na telefon komórkowy lub mailem na adres e-
mail.


