
   

Znak: WSO.5345.2.      .20…. 
 
 
…………………………………..……………………  Krynica-Zdrój, dnia ………………………………… 

     Imię i Nazwisko 
 

……………………………..…………………………. 
 
………………………………………………………… 

Adres zamieszkania 
 

……………………………..…………………………. 
PESEL 
 

Urząd Miejski 
w Krynicy- Zdroju 
Wydział Spraw Obywatelskich 

          ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój 
 

Proszę o wydanie zaświadczenia (właściwe podkreślić): 

1. o zameldowaniu na pobyt stały 

2. o zameldowaniu na pobyt czasowy 

3. o zameldowaniu wszystkich członków rodziny pod jednym adresem 

4. o moim archiwalnym zameldowaniu 

5. o wymeldowaniu (pobyt stały, pobyt czasowy) 

6. o braku osób zameldowanych pod adresem  
(do wglądu potwierdzenie tytułu prawnego do nieruchomości) 

7. inne………………………………………………………………………………………………………………… 

 
na  nazwisko i imię ........................................................................................................................................ 

dotyczącego adresu …………........................................................................................................................ 

 

w celu   przedłożenia w................................................................................................................................ 

w sprawie ........................................................................................................................................................... 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych 

osobowych. (verte) 

    ............................................................ 
                           /podpis składającego wniosek/ 

 

 

 
 
 
 

Potwierdzam odbiór zaświadczenia dn. ……………….….. podpis ……………………….……………… 



   

            
   

KLAUZULA INFORMACYJNA 
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 2016, Nr 119, s.1) dalej RODO informujemy, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Krynicy-Zdroju  

z siedzibą przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, adres  
e-mail: ugukry@ns.onet.pl, nr tel. 18 472 55 00; 

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 
Krynica-Zdrój, adres e-mail: iod@umkrynica.pl, nr tel. 18 472 55 60; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wydania zaświadczenia z rejestru 
mieszkańców. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO – 
„przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze” oraz „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w 
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi”, a także ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności i ustawa z 
14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego;  

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są lub mogą nimi zostać: podmioty, którym na 
podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, operatorzy pocztowi  
oraz organy administracji publicznej;  

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani nie planuje się przekazywania danych 
do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych; 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami 
archiwalnymi, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 
2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;  

7) posiada Pani/Pan prawo do: 
a) dostępu do treści swoich danych, 
b) sprostowania swoich danych osobowych,  
c) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,  
d) usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – prawo to nie 

ma zastosowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne, m.in. do wywiązania 
się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa 
państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej administratorowi; nie ma zastosowania także do ustalenia, dochodzenia 
lub obrony roszczeń, 

e) przenoszenia danych – prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest 
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,  

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych – chyba, że administrator jest 
w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, 
nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw 
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

8) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; 
Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
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