
DANE WNIOSKODAWCY  Krzykosy, dnia   

   
(nazwisko i imię) 

 Nr sprawy USC 5362.  .20 

   
(adres) 

 URZĄD STANU CYWILNEGO 
 

 w KRZYKOSACH 
(nr telefonu – jego podanie nie jest obowiązkowe, ale 

ułatwi kontakt)   

 
WNIOSEK O MIGRACJĘ AKTU 

DOKUMENT DOTYCZY 

 mojej osoby  dzieci  rodzeństwa  rodziców  dziadków 

 wnuków  współmałżonka  inne    

 
AKTU URODZENIA: 
 

/imię i nazwisko (nazwisko rodowe), data i miejsce urodzenia, PESEL (jeżeli jest 

znany wnioskodawcy)/ 

1.  

2.  

3.  
 

AKTU MAŁŻEŃSTWA: 
 

/imiona i nazwiska (nazwisko rodowe) małżonków, data i miejsce ślubu, PESEL 
(jeżeli jest znany wnioskodawcy)/ 

1.  

2.  

3.  
 

AKTU ZGONU: /imię i nazwisko, data i miejsce zgonu, PESEL (jeżeli jest znany wnioskodawcy)/ 

1.  

2.  

3.  
 

PRZEZNACZENIE DOKUMENTU:  
 

Zostałam/em poinformowany, że migracja aktu nastąpi z urzędu w trybie art. 125 ustawy z dnia 
28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego w terminie 7 dni (jeżeli USC Krzykosy 
przechowuje księgę stanu cywilnego ) albo w terminie 10 dni (jeżeli księgę stanu cywilnego przechowuje 
inny usc) od dnia złożenia niniejszego wniosku. 

 

(czytelny podpis wnioskodawcy) 

Adnotacje urzędowe: 

Nr aktu:  

  

-verte-



Artykuł 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 
Warunki wyrażenia zgody 
1. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, administrator musi być w stanie wskazać, że osoba, 

której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. 
2. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę w pisemnym oświadczeniu, które dotyczy także innych 

kwestii, zapytanie o zgodę musi zostać przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od 
pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem. Część takiego 
oświadczenia osoby, której dane dotyczą, stanowiąca naruszenie niniejszego rozporządzenia nie jest wiążąca. 

3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, 
której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe 
jak jej wyrażenie. 

4. Oceniając, czy zgodę wyrażono dobrowolnie, w jak największym stopniu uwzględnia się, czy między innymi od 
zgody na przetwarzanie danych nie jest uzależnione wykonanie umowy, w tym świadczenie usługi, jeśli 
przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne do wykonania tej umowy. 

 
Po zapoznaniu się z powyższą treścią oraz klauzulą informacyjną wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla potrzeb jego realizacji. 

 

Krzykosy, dnia    

  (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 


