
......................................................................                                          Mysłowice, dnia........................
(imię i nazwisko wnioskodawcy – ojca dziecka)

......................................................................
(adres zamieszkania)

......................................................................tel..........................
(adres do korespondencji) (numer nie jest obowiązkowy, ale ułatwi kontakt w sprawie)

......................................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy – matki dziecka)

......................................................................
(adres zamieszkania)

......................................................................tel............................
(adres do korespondencji)(numer nie jest obowiązkowy, ale ułatwi kontakt w sprawie)

PEŁNOMOCNICTWO

My niżej podpisani:

o j c i e c: ....................................... legitymujący się dowodem osobistym seria i nr...........................................
wydanym przez....................................................................................................................................................

m a t k a: ........................................ legitymująca się dowodem osobistym seria i nr..........................................
wydanym przez....................................................................................................................................................

Zgodnie  z  art.  40  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  roku  Kodeks  postępowania
administracyjnego  /tekst  jednolity  Dz.U.2016  poz.23  ze  zm./  ustanawiamy  w  kraju  pełnomocnikiem
do  doręczeń  w  sprawach:  wpisania  do   Rejestru  Stanu  Cywilnego  aktu  urodzenia  naszego
dziecka........................................................................
                                   (imię i nazwisko dziecka)                   
dostosowania do reguł pisowni polskiej/sprostowania/uzupełnienia aktu oraz do odbioru odpisu/ów* aktu
urodzenia:

Pana/Panią........................................................................................

stopień pokrewieństwa.....................................................................

zamieszkałego/łą...............................................................................

legitymującego/ą się dowodem osobistym seria i nr............................

wydanym przez..................................................................................

...................................................                                                       .....................................................
                    (podpis ojca)                                                                                                                 (podpis matki)

Opłata skarbowa: 17 zł
* niepotrzebne skreślić
                     `
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z  przetwarzaniem danych osobowych w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO)
informuje się, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Mysłowice z/s 41-400 Mysłowice ul. Powstańców 1 Telefon
(+48) 32 317 11 00  Fax: (+48) 32 222 25 65, e-mail:  um@myslowice.pl  ;    Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Telefon (32) 31-71-245,
e-mail: m.patalag@um.myslowice.pl  ;   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wszystkich obowiązków nałożonych przepisami
prawa, związanych z rozpatrzeniem przedmiotowego wniosku; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 100 lat; Posiada Pan/Pani
prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  jeśli  Pani/Pana  zdaniem,  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  –  narusza  przepisy  unijnego
rozporządzenia RODO; Zobowiązanie do podania danych osobowych wynika z ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku- Prawo o aktach stanu cywilnego 
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