OŚWIADCZENIE
małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwiska
jakie nosi lub nosiłoby ich wspólne dziecko art. 69 ustawy p.o.a.s.c.
Przede mną Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Międzychodzie w dniu ……………………………………
stawili się małżonkowie:
Matka/Ojciec dziecka:
- nazwisko i imię(imiona) nazwisko rodowe ………....................…………………….…………………………………
- data i miejsce urodzenia ………………………...................………………………………………………………..………
- PESEL: …………………………………………....................……………………………………………………..………………
- adres do korespondencji ……………………………....................………………………………..………………………..
Dane małżonka:
- nazwisko i imię(imiona) nazwisko rodowe ………………………………..……………………………………........……
- data i miejsce urodzenia …………………………………………………………..………………......…………………………
- PESEL: …………………………………………………………………………………….……………........…………………………
- adres do korespondencji …………………………………………………………………………….....…………………………
Miejsce sporządzenia aktu małżeństwa i oznaczenie tego aktu ………………………………..........………………
………………………………………………………………………………………………………………………...........………………
Dane dziecka:
- nazwisko i imię (imiona) dziecka .....................................……………………………….........…………………
- miejsce sporządzenia aktu urodzenia i oznaczenie aktu …….............................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
i o ś w i a d c z y l i na podstawie art. 69 pkt. 1 Prawa o aktach stanu cywilnego, że dziecko będzie
nosiło nazwisko ……………………………………………………........……………………………………………………………
- dopuszczalność nadania dziecku nazwiska,
- zgoda dziecka , które ukończyło 13 lat
Podpisy:
matki ................................................................
ojca ..................................................................

…………………………………………
(Kierownik USC , pieczęć i podpis )

(pieczęć urzędu )

Otrzymują
1. USC. Miejsce urodzenia
2. a/a

Niniejszy wniosek/podanie stanowi załącznik do karty usług Nr 14(1)/USC

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Międzychodu z siedzibą
w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie przy ul. Marszałka Piłsudskiego 2,
2) kontakt, w zakresie czynności przetwarzania danych osobowych: Inspektor Ochrony Danych
Osobowych – inspektor@miedzychod.pl ,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań ww. organu
na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (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 119, s. 1) – tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie
danych (RODO),
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,
zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją kancelaryjną,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne,
a w pozostałym zakresie dobrowolne.

