
Osjaków, dnia ….................................... 

…............................................................. 
 /nazwisko i imię wnioskodawcy/

…............................................................. 
   /miejsce zamieszkania/

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

.………………………….………………. 

/telefon/     Urząd Gminy w Osjakowie 

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU 

Wnoszę o wydanie zaświadczenia o: 

1. Zameldowaniu na pobyt stały *

2. Zameldowaniu na pobyt czasowy *

3. Wymeldowaniu z pobytu stałego */czasowego *

4. inne – wskazać - …………………………………………………………………. 

Zaświadczenie dotyczy: 

1. Wnioskodawcy

2. Małoletniego dziecka – Imię i nazwisko dziecka: ………………………………. 

W zaświadczeniu proszę o potwierdzenie następujących danych: 

□ imię, nazwisko, □ imię ojca, □ data i miejsce urodzenia,

□ PESEL,   □ data i miejsce zameldowania/wymeldowania na pobyt stały,

□ data i miejsce zameldowania/wymeldowania na pobyt czasowy,

□ inne, wymienić …………………………………………………………………... 

Niniejsze zaświadczenie niezbędne jest celem przedłożenia 

w :.................................................................................................................................... 

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

/czytelny podpis/ 

Załącznik: 

Opłata skarbowa 17,00 zł 

* - odpowiednie zakreślić

-verte- 



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119) Gmina Osjaków informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Osjaków ul Targowa 26, 98-

320 Osjaków 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: inspektor.osjakow@wp.pl 

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia Pani/Pana sprawy na 

podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r., oraz : 

1.               Art. 45 ust. 2    ustawy o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 r.. 

2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów 

przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania 

danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie. 

5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie przewidzianym przez przepisy 

prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. 

8. Administrator na żądanie może pozyskiwać informacje dotyczące Pani/Pana od podmiotów 

zobowiązanych do ich udzielania. 

Zapoznałem/łam się z powyższą informacją. 

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

czytelny podpis 

Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i zakresie 

potrzebnym do wydania zaświadczenia o zameldowaniu. 

 

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

data i czytelny podpis osoby, której dane dotyczą 
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