
Mysłowice, dnia ………..……………………………
...................................................................................................................................
(Nazwisko  i  imię  osoby / osób  składającej /składających  wniosek)

..................................................................................................................................
(Adres do korespondencji)

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

KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO 
W MYSŁOWICACH

WNIOSEK
o wpisanie do Systemu Rejestrów Państwowych aktu małżeństwa sporządzonego za

granicą

Zwracam/y  się  z  wnioskiem  o  wpisanie  do  Rejestru  Stanu  Cywilnego  aktu  stanu  cywilnego

sporządzonego w Urzędzie Stanu Cywilnego w.....................................................kraj ..........................................

w roku ……........................ na imię i nazwisko  …………………………….....………..........................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      ….....................................................................                           ….............................................................................
   Pesel  mężczyzna                                                      Pesel  kobieta

Przedkładam/y następujące załączniki:

1. oryginał odpisu aktu, który nie podlega zwrotowi oraz urzędowe tłumaczenie ww. odpisów na język polski

2. odpis wielojęzyczny aktu - oryginał*, który nie podlega zwrotowi

Jednocześnie  oświadczam/y,  że  wyżej  wymieniony  akt  nie  został  wpisany  do  Rejestru  Stanu  Cywilnego  
w Polsce.
Na podstawie art.106 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016

poz. 2064 ze zm.) oświadczam/y, że nazwiska noszone po zawarciu związku małżeńskiego brzmią*:

- mężczyzna: …………………………………………………….

- kobieta …………………………………………………….......

- dzieci: ……………………………………………………..........

1.Wnioskuję/my o dostosowanie pisowni danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni
polskiej (zgodnie z art. 104 ust.7 ww. ustawy)*……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



2.Wnioskuję/my o uzupełnienie aktu małżeństwa (zgodnie z art.37 ww. ustawy) o brakujące dane:…………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.Wnioskuję/my o sprostowanie aktu małżeństwa (zgodnie z art.35 ww. ustawy) o brakujące dane:……………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
na podstawie:*

mężczyzna akt urodzenia nr …………………………………………….. sporządzony przez USC ……………………….……………*

kobieta akt urodzenia      nr……………………………………………… sporządzony przez USC ………………………………………*

Jako pełnomocnika do doręczeń w ww. sprawie wyznaczam/y:* 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    ...………………………………..........…                                                                    .                  …...........................................…
               (podpis mężczyzny)                  (podpis kobiety)

opłata skarbowa :     50 zł – odpis zupełny po dokonaniu transkrypcji,  
      39 zł - odpis zupełny po sprostowaniu,  
      39 zł - odpis zupełny po uzupełnieniu

*niepotrzebne skreślić

Zgodnie z art. 46 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych posiadacz
dowodu  osobistego  ma  obowiązek  wymienić  dokument  w  razie  zmiany  danych,  które  są  zamieszczone
w dowodzie osobistym. Dotychczasowy dowód osobisty zostaje unieważniony zgodnie z art. 50 ust. 3 pkt 6
ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych po upływie 4 miesięcy od zaistnienia okoliczności,
o których mowa w art.  46 ust.1 pkt  2,  o ile  wcześniej  nie nastąpiło unieważnienie dowodu osobistego na
podstawie przepisu pkt 5.

   ….........................................................     …..........….............................................
                (podpis mężczyzny) (podpis kobiety)

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 80 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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