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

Augustów, dnia........................

imię i nazwisko wnioskodawcy

.................................................................................
nr PESEL

.................................................................................
adres

Burmistrz Miasta Augustowa
Wniosek o wydanie zaświadczenia
z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców .
Proszę o wydanie zaświadczenia (należy wstawić znak „X” w kratce obok żądanego
zaświadczenia):
□ o zameldowaniu na pobyt stały pod adresem: Augustów, ul. ............................................

□
□
□
□
□
□

o wymeldowaniu z pobytu stałego z adresu: Augustów, ul. ..............................................
o zameldowaniu na pobyt czasowy pod adresem: Augustów, ul. .......................................
o wymeldowaniu z pobytu czasowego z adresu: Augustów, ul. .........................................
o wszystkich adresach i okresach zameldowań
o braku osób zameldowanych pod adresem: Augustów, ul. ..............................................
o zameldowaniu pod adresem: Augustów, ul. ...............................................................
nieletniego będącego pod moją opieką prawną

.................................................................
imię i nazwisko

.......................... .................................
data urodzenia

stopień pokrewieństwa

□ poświadczenie ze współmieszkańcami:……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
□ inne...............................................................................................................................
(treść żądanego zaświadczenia)

Zaświadczenie potrzebne jest w celu przedłożenia w ...............................................................
(nazwa instytucji)

........................................................................................................................................
w sprawie..........................................................................................................................
........................................................................................................................................
.........................................
(podpis wnioskodawcy)

Potwierdzam odbiór zaświadczenia dnia..............................podpis...................................................

Adnotacja dotycząca opłaty skarbowej (wypełnia urzędnik):
1.

Dokonano zapłaty opłaty skarbowej w dniu .............................. w wysokości .......................zł,

2.

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit......... ustawy o opłacie skarbowej.

3.

Zwolniono od opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt ........ ustawy o opłacie skarbowej.

Podstawa prawna: ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r.
poz. 1628, z późn. zm).

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Augustowa z siedzibą
w Urzędzie przy ul. 3 Maja 60, w Augustowie 16-300, tel.: 87 643 42 10, adres e-mail:
urzad.miejski@urzad.augustow.pl zwany dalej Administratorem.
Inspektor Danych Osobowych , tel. 511 181 730, e-mail iod@urzad.augustow.pl.
2. Celem przetwarzania danych jest wydanie zaświadczenia o danych własnych
zgromadzonych w rejestrze mieszkańców na podstawie ustawy z dnia 24 września 2010 r.
o ewidencji ludności
3. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
9. Dane wprowadzane są do rejestru mieszkańców przez Burmistrza Miasta Augustowa.

