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UZYSKANIE INFORMACJI O DANYCH OSOBOWYCH

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek – druk dostępny w Urzędzie Gminy i Miasta  w Stawiszynie. pokój nr 6 oraz  w Biuletynie

Informacji Publicznej w zakładce Jak załatwić sprawę
2. Kserokopia  dokumentów  np.  wezwań  sądowych,  postanowień,  decyzji  innych  organów  w  celu

wskazania interesu prawnego w pozyskaniu danych osobowych.
3. Uwiarygodnienie interesu faktycznego w otrzymaniu danych osobowych.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd  Gminy i Miasta w Stawiszynie
Stanowisko ds. ewidencji ludności  i  działalności gospodarczej, 
Pokój nr 6
tel. 62 7528079 wew. 23,   e-mail   ewidencja.ludnosci@stawiszyn.pl

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Udostępnienie danych osobowych powinno być wydane bez zbędnej zwłoki ( najczęściej do 7 dni),
nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydawane jest zaświadczenie.
Odmowa udostępnienia danych osobowych następuje w formie decyzji administracyjnej.

OPŁATY
31,00 zł za udostępnienie jednostkowych danych (dotyczy jednej osoby). 

Opłatę należy uiścić na rachunek Bank Spółdzielczy Pleszew O/Stawiszyn
nr 82 8407  0003 0500 0101 2000 0005
Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do składanych dokumentów.
 
TRYB ODWOŁAWCZY
Od  decyzji  odmawiającej  udostępnienia  danych  osobowych  przysługuje  odwołanie,  za
pośrednictwem Burmistrza  Stawiszyna do Wojewody Wielkopolskiego w Kaliszu w terminie 14
dni od daty doręczenia decyzji.

PODSTAWA PRAWNA: 
       1.Ustawa z dnia 24 września 2010r. O ewidencji ludności ( Dz. U z 2017r., poz.657 z poźn. zm.)
        2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 2011r. W sprawie 
określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania 
cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskania zgody na udostępnienie danych po wskazaniu interesu 
faktycznego ( Dz. U. Z 2016r. , poz. 836) 
DODATKOWE INFORMACJE

1. Wnosząc o udzielenie informacji o danych osobowych należy wskazać podstawę prawną
(interes prawny) upoważniającą do otrzymania danych osobowych lub uzasadnioną potrzebę
żądania ich udostępnienia, a także wskazać informacje o osobie umożliwiające wyszukanie 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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w  zbiorze  żądanych  informacji.  Ponadto  należy  wskazać  zakres  żądanych  informacji.  
Przy uwiarygodnionym interesie faktycznym informacji ze zbiorów udziela się podmiotom 
i osobom tylko za zgodą osób, których te dane dotyczą. 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI  - 14.02.2018 r.
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