
Międzychód ………………………………. 

 

 

Protokół przyjęcia oświadczeń 

o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa 

 

 

My niżej podpisani : 

 

...................................................................... i ............................................................................ 

na podstawie art. 25 § 2 oraz art. 88 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

oświadczamy, że po zawarciu małżeństwa będziemy nosić nazwiska:  

 

Kobieta ................................................................................ 

Mężczyzna ............................................................................ 

Dzieci ............................................................................... 

 

Podpisy osób zawierających małżeństwo:  

................................................................... 

................................................................. 

 

 

………………….……………………….  
 (podpis Kierownika USC) 

 

 

Niniejszy wniosek/podanie stanowi załącznik do karty usług Nr 5(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. 

  

mailto:inspektor@miedzychod.pl


                                                                                                    Międzychód ……………………………………………. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

nupturientów w sprawie nazwisk małżonków po zawarciu małżeństwa zgodnie z art. 25 ustawy z dnia    

25 lutego 1964 r.   Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

 

 

Przede mną Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Międzychodzie stawili się w dniu 

dzisiejszym........................................................:  

Pani ........................................................... oraz Pan .................................................................  

i oświadczyli, że zmieniają nazwisko wcześniejsze ustalone przy sporządzaniu zapewnienia i po 

zawarciu małżeństwa będą nosić nazwiska:  

Kobieta ................................................... 

Mężczyzna .............................................. 

Dzieci ...................................................... 

 

Podpisy: ............................................. 

............................................ 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy wniosek/podanie stanowi załącznik do karty usług Nr 5(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. 
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