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Nazwa rejestru, ewidencji.
Podstawa prawna i cel utworzenia
rejestru publicznego

Wydział, zakres działania oraz
osoba odpowiedzialna za
prowadzenie rejestru

Stały rejestr wyborców
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.
Kodeks wyborczy.
2. Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 27
lipca 2011 r. w sprawie rejestru
wyborców oraz trybu przekazywania
przez Rzeczpospolitą Polską innym
państwom członkowskim Unii
Europejskiej danych zawartych
w tym rejestrze..
Ewidencja ludności /w systemie
informatycznym/ - rejestr mieszkańców
1. Ustawa z dnia 24 września 2010r.
o ewidencji ludności.
2. Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia
5 października 2011r.

Wydział Spraw Obywatelskich
Marta Nych
Podinspektor ds. ewidencji ludności
tel.: 75 77 25 224
e-mail: obywatelski@bogatynia.pl
Ewa Piszczek
Inspektor ds. ewidencji ludności
tel.: 75 77 25 225
e-mail: obywatelski@bogatynia.pl

Zbiór danych wyborcy - nazwisko,
imię, PESEL, imię ojca, data
i miejsce urodzenia, adres
zameldowania.

1. Dane z rejestru udostępnia się do wglądu
w urzędzie na pisemny wniosek, zawierający dane
umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy,
w rejestrze.
2. Udostępnienie rejestru wyborców polega na
okazaniu wydruku danych wyborcy, którego dotyczy
wniosek art. 18 § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.
3. Kodeks wyborczy.

Wydział Spraw Obywatelskich
Marta Nych
Podinspektor ds. ewidencji ludności
tel.: 75 77 25 224
e-mail: obywatelski@bogatynia.pl
Ewa Piszczek
Inspektor ds. ewidencji ludności
tel.: 75 77 25 225
e-mail: obywatelski@bogatynia.pl

Zbiór danych osobowych nazwiska, imiona, nazwiska
rodowe, PESEL, imiona rodziców,
data i miejsce urodzenia, adresy
pobytu stałego i czasowego, stany
cywilne, obywatelstwo, zgony
informacje o dokumentach
tożsamości, status wyborcy.

Rejestr dowodów osobistych
/w systemie informatycznym/
1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r.
o dowodach osobistych.
2. Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r.

Wydział Spraw Obywatelskich
Małgorzata Kozłowska
Inspektor ds. dowodów osobistych
i ewidencji ludności
tel.: 75 77 25 221
e-mail: obywatelski@bogatynia.pl
Agnieszka Kluczyk
Inspektor
tel.: 75 77 25 223
e-mail: obywatelski@bogatynia.pl

Zbiór danych osobowych, których
dotyczy dokument tożsamości nazwiska, imiona, nazwiska
rodowe, PESEL, imiona rodziców,
nazwisko rodowe matki, data
i miejsce urodzenia, fotografie,
obywatelstwo, dokumenty
tożsamości- informacje
o unieważnionych i aktualnym
dokumencie tożsamości, dane
identyfikacyjne /płeć/

1. Dane z rejestru podlegające ochronie na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych.
2. Przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz
o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby
upoważnionej.
3. Pozostałe dane podlegają udostępnieniu w trybie
i na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
1. Dane z rejestru podlegające ochronie na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych.
2. Przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz
o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby
upoważnionej.
3. Pozostałe dane podlegają udostępnieniu
w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Zakres podstawowych informacji
zgromadzonych
w rejestrze

Sposób udostępniania informacji w rejestrze

